
  دليل الطالب منت العاشرة من شرح اللقاء
جُٓالّ ػ٤ٌِْ ٌٝقٔس جهلل ٝذًٍحضٚ .. ذْٓ جهلل جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ.. جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ 

جُٚ ٝٚكرٚ جؾٔؼ٤ٖ ٝجٖٜى جٕ ال جُٚ  -٠َِٝٚ جهلل ِْْٝ ٝذحٌى ػ٢ِ ٗر٤٘ح ٓكٔى ٝػ

جال جهلل ٝقىٙ ال ٣ٍٖي ُٚ ..ٝجٖٜى جٕ ٤ْىٗح ٓكٔى ػرىٙ ٌُْٝٞٚ ... َٚ جهلل ػ٤ِٚ 

 ِْْٝ  جٓح ذؼى 

حٌٙ ذحُٔحء ٜف ٝهل٘ح ػ٘ى نحٍ جُٔإُق ٌقٔٚ جهلل ذحخ جُط٤ْٔ ٍٖق٘ح ك٢ ٓح ٠ٟٓ ج٣ُ

يًٍٗح ج٣ٟح ٓٓف جُٞٞٞء .. ٝجُـَٓ .... ٝٗٞجهٝ جُٞٞٞء. ٝٓٞؾرحش جُـَٓ ... ٝ

جٝ جُط٤ْٔ ٣ؼ٢٘  جُهل٤ٖ غْ جٗطوَ جُٔإُق ٌقٔٚ جهلل ج٢ُ ذىٍ ٢حٍٛٙ جُٔحء ٝٛٞ جُطٍجخ

 ج٣ُٜحٌٙ ذحُطٍجخ

باب التٍمم لغتا القصذ كما قال اهلل تعالى والتٍمموا الخبٍث منه،،،،، فالمعنى ال 

 تقصذوا ...ٌممة نحو كذا اي قصذت نحو كذا 

لماء إستعمال تراب المخصوص لمسح الوجه ح العوالمراد به هنا فً اصطال

  والٍذٌن علً وجه المخصوص

ٝجُط٤ْٔ ذىٍ ٢حٍٛز جُٔحء كٜٞ ٣وّٞ ٓوحّ ج٣ُحٍٛز ذحُٔحء ك٢ جُٞٞٞء ٝجُـَٓ ٝ ًًُي 

ػ٢ِ غالظ ؾٞجٗد كطؼٍكٕٞ جٕ جُٔحء  ك٢ ؿَٓ )جَجُس( جُ٘ؿحْٚ ػٖ جُرىٕج٣ٟح 

ُكىظ جالًرٍ ٣ؼ٢٘ جُـَٓ ج٣ٌُٜٞ ٣ٓطؼَٔ ك٢ ٌكغ جُكىظ جالٚـٍ ٣ؼ٢٘ جُٞٞٞء ٝج

٣ٝٓطؼَٔ ك٢ أَجُس جُ٘ؿحْس ْٞجء جًحٗص ػ٢ِ جُرىٕ جٝ ػ٠ِ جُػٞخ جٝ ك٢ ذوؼس 

ج٢ُِٛٔ ذؼ٠٘ ك٢ ٓكَ ٚالضٚ جُط٢ ٠ِٛ٣ ك٤ٜح ًحالٌٜ جُط٢ ٠ِٛ٣ ػ٤ِٜح ٓػال 

)كحُرىٕ ٝجُػٞخ ٝجُروؼٚ( ًٛج جُٔحء جُطٍجخ ك٤وّٞ جُطٍجخ ٓوحّ جُٔحء ك٢ ًَ يُي جال 

ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُرىٕ ٣ؼ٢٘ ٣وّٞ ٓوحّ جُٔحء ك٢ جُٞٞٞء ٌُ٘ٚ ال ٣ٍكغ  ك٢ جَجُس جُ٘ؿحْٚ

جُكىغٞػ٢ِ ًَ قحٍ ٛٞ ذىٍ جُٞٞٞء ٝذىٍ جُـَٓ ًٛج جُػح٢ٗ ٣وّٞ ٓوحّ جُٔحء ك٢ 

جُرىٕ ذحُٔحء  كايج ًحٕ ػ٤ِي ٗؿحْٚ ٝال ٣ٞؾى  جُرىٕ جٗص ضـَٓ ٗؿحْس ؿَٓ ٗؿحْس

ٝذىٍ ؿَٓ ٝذىٍ ؿَٓ  ٣رو٠ جٗص ػ٘ىى غالغس ج٤ٖحء ذىٍ ٝٞٞء٤ْٔٔ طُى٣ي ٓحء ض

هى ضؼؿُ ػ٘ٚ قٓح جٝ ٍٖػح  ػٖ جْطؼٔحٍ جُٔحء ٍٖػحٗؿحْس جُرىٕ كو١ ػ٘ى جُؼؿُ

 ًٔح ْٞف ٗوٍٞ جٕ ٖحء جهلل ..



جٓح جُ٘ؿحْٚ ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُرىٕ ًحُروؼٚ جُط٢ ض٢ِٛ ػ٤ِٜح )جالٌٜ جٝ جُٓؿحوٙ( ٝٗكٞ 

جُٞٞٞء ك٠  كو١ذىٍ ٢ٜحٌز جُٔحء ك٠ ًٛج جُػالغس ٣ؿَٞ جُط٤ْٔ  يُي كال ٣ط٤ْٔ ُٚ جيج

 ٝجُـَٓ ٝؿَٓ ٗؿحْس جُرىٕ كو١ ..

٣وّٞ ك٤ٜح جُط٤ْٔ ٓوحّ جُٔحء جٝ ال٣٘ٞخ ػٖ جُٔحء ك٤ٜح  ٖٓ جال٤ٖحء جُط٠ ال جُِرعج٣ٟح 

ُرع جُؿ٘د ك٠ جُٔٓؿى )جٌُٔع ( ْرن ُ٘ح ًٛج جٕ ال ٣ؿَٞ ُٔح ػ٤ِس قىظ جًرٍ 

 جٌُٔع ك٢ جُٔٓؿى ًحُؿ٘د ٝجُكحتٝ ٝجُ٘لٓحء 

كال ٣ؿد جُط٤ْٔ  د جُِرع ك٢ جُٔٓؿى ٝضؼًٌ ػ٤ِٚ جْطهىجّ جُٔحءٌُٖ جيج جقطحؼ جُؿ٘

 كِٚ جٕ ٣ؿِّ ُِكحؾٚ ٝال ٣ؿد جُط٤ْٔ ُؼىّ ضٞجكٍ جُٔحء  ٛ٘ح 

جُط٤ْٔ ػ٣ُٔٚ كٜٞ ق٤ٖ ٣طؼًٌ جْطؼٔحٍ جُٔحء ٝض٣ٍى جٕ ضلؼَ ٠ٖء ٓٔح ٣طٞهق ػ٤ِٚ 

نٛٚ ػ٣ُٔٚ ٝجؾرٚ ٤ُٝٓص ٌ ًحُٞٞٞء جٝ جُـَٓ ٣ؿد ػ٤ِس جُط٤ْٔ حُٔحءج٣ُحٍٛز ذ

٣ؼ٠٘ جُٔٓف ػ٠ِ  ٓلٍ جُٔؼ٤ًُُُٛٚٝي ٣ؿَٞ ك٢ ٣ؼ٠٘ ٤ُّ ًحُٔٓف ػ٠ِ جُهل٤ٖ  

جُهل٤٘٘كٖ ُْ ٗؿَٞٙ ك٠ ْلٍ جُٔؼ٤ٛس جال جٕ ضٔٓف ٣ّٞ ٤ُِٝس ًحُٔو٤ْ ال ضٓطل٤ى 

ٌنٛس جُٓلٍ ًحُٔو٤ْ الٗس ٌنٛس جٓح جُط٤ْٔ كؼ٣ُٔسًُٜٝج هحُٞ ال ٣ؿَٞ ضًٍٚ جيج 

٣ٜحٌز ٣ٝطؼًٌ ػ٤ِي جْطؼٔحٍ جُٔحء قط٠ ُٞ ضٞهق ػ٠ِ جْطؼٔحُس ٖة ٓٔح ٣ؿد ُٚ جُ

 ً٘ص ذٓلٍ جُٔؼح٠ٚ الٗس ػ٣ُٔس ٤ُّ ٖٓ جٍُنٙ جُط٠ ٣وحٍ جٜٗح ض٘ح٠٢ ذحُٔؼح٠ٚ 

ز ٣ٝٓطكد ُٔح ٣ٓطكد ُٚ ج٣ُٜحٌز ًُٜٝج يًٍٗح ك٠ جنٍ ؿد ُٚ ج٣ُٜحٌضك٤ؿد ُٔح 

ػ٤ِس جْطؼٔحٍ  جُىٌِ جُٔح٠ٞ جيج ًحٕ ك٠ ؿَٓ ٓٓطكد جٝ ٝٞٞء ٓٓطكد ٝضؼًٌ

 أٗٚ ٣ٓطكد ُٚ جُط٤ْٔ جُٔحء ك

ٓح قٌْ جُط٤ْٔ؟ ٝجؾد ُٔح ضؿد ُٚ ج٣ُٜحٌز ٝٓٓطكد ُٔح ضٓطكد ُٚ ج٣ُٜحٌز ،  -ٔ

ٙ ٤ُّ ػ٘ىٙ ٓحء، ٝهى يًٍٗح إٔ ٓػال ٖهٙ يٛد ج٢ُ ٚالز جُؿٔؼس ًٝٛج جُٗه

ؿَٓ جُؿٔؼس ٓٓطكد ، ًٝٛج جًًٍُ ٤ُّ ػ٘ىٙ ٓحء ك٤ٓطكد إٔ ٣ط٤ْٔ ألٕ ؿَٓ 

جُؿٔؼس ٓٓطكد ك٤ٌٕٞ جُط٤ْٔ ٓٓطكد ٤٢د ٤ُّ ػ٘ىٙ ٓحء ٤ُطٞٞأ ُٛالز جُؿٔؼس 

٣ؿد ػ٤ِٚ جُط٤ْٔ ذىاًل ٖٓ جُٞٞٞء ، ك٤ٌٕٞ جُط٤ْٔ ذىاًل ٖٓ جُٞٞٞء ػ٘ى جُكىظ 

ػٖ ؿَٓ جُؿٔؼس أٝ ؿَٓ جُؼ٤ى ٓػاًل ٓٓطكد ، ألٗٚ ذىٍ كِٚ  ٝجؾرًح ٣ٌٕٝٞ جُكىظ

قٌْ جُٔرىٍ. ٝج٥ذىجٍ ٖٓ نٛحتٙ ًٛٙ جألٓس ض٣ٍٗلًح ُٜح ًٍٝجٓس ٍٍُْٞ جهلل ًٔح 

ٌٝو ك٢ جُكى٣ع ج٣ٍُٗق " أػ٤٣ص نًٔٓح ُْ ٣ؼ٣ٜٖ أقى ٖٓ هر٢ِ...... ٝؾؼِص ٢ُ 

ٚ جهلل ' ٣ٛف . ٠ٍٖٝ جُط٤ْٔ : ٣وٍٞ جُٔإُق ' ٌقٕٔجألٌٜ ٓٓؿىًج ٢ًٌٜٝٞج" 



ذ٠ٍٝٗ غٔح٤ٗس أ١ جُط٤ْٔ ئيج ٝؾىش ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ًحٕ جُط٤ْٔ ٚك٤كًح ، ٝئيج أنطَ 

٠ٍٖ أٝ أًػٍ ٖٓ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ال ذٛف جُط٤ْٔ ٢ٛٝ : جإلْالّ ٝج٤ُ٘س ٝجُؼوَ ٝجُط٤ُٔ 

ًٝٛٙ جألٌذؼس جأل٢ُٝ ٤ُٓص نحٚس ذحُط٤ْٔ ذَ ٢ٛ ٠ٍٖٝ ٌَُ جُؼرحوجش ئال جُكؽ، 

جألْطؿٔحٌ ًٌٝٛج أ٣ٟح جُٞٞٞء ذهالف جُـَٓ ، كحُـَٓ  نحٜٓٓح جألْط٘ؿحء ذٔؼ٢٘

ال ضطٞهق ٚكطٚ ػ٢ِ جألْط٘ؿحء، جُٓحوِ ونٍٞ ٝهص جُٛالز كال ٣ٛف جُط٤ْٔ 

ُٛالز هرَ ٝهطٜح، ًٝٛج ٓطؼِن ذٔٓأُس ٜٓٔس ك٢ جًُٔجٛد ٢ٛٝ إٔ جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٤ُّٝ 

ٌؼرس أٝ ضّٔ ُِكىظ، جُط٤ْٔ ٣وّٞ ٓوحّ جُٔحء ك٢ أٗي ض٤ْٔ كط٢ِٛ أٝ ض٣ٞف ذحُ غٌجك

جُٔٛكق ٌُ٘ي كو١ ضٓطر٤ف ًٛٙ جألكؼحٍ ٤ُّٝ ألٕ جُكىظ أٗط٢ٜ نالف جُٞٞٞء 

ٝجُـَٓ ق٤ع ضطٞٞأ ٝضـطَٓ ك٤ٍضلغ قىغي أٓح جُط٤ْٔ كطلؼِٚ ُط٢ِٛ ٓػال ٌُ٘ي 

ٓحَُص ٓكىظ ُْ ٣ٍضلغ قىغي، ٓحيج قَٛ ئيٕ ٓح جُلحتىز جُط٢ قِٛص ٖٓ جُط٤ْٔ ، 

٘ص ٓٔ٘ٞػًح ٓ٘ٚ ذىٕٝ جُط٤ْٔ ٣ؼ٢٘ ٖهٙ ٗكىظ قىظ ٣ر٤ف ُي إٔ ضلؼَ جُٗة ج١ًُ ً

أٚـٍ ال ٣ٓط٤٣غ جُٛالز ذىٕٝ ٢ٜحٌز ٣ٝطؼًٌ ػ٤ِٚ ئْطؼٔحٍ جُٔحء ٓحيج ٣لؼَ؟ ٣ط٤ْٔ 

، ٤٢د ق٤ٖ أض٤ْٔ أ٢ِٚ ٗؼْ ض٢ِٛ ٝض٣ٞف ذحٌُؼرس ٝضّٔ جُٔٛكق ُٝٞ ً٘ص 

ٓكىظ قىظ أًرٍ ضوٍأ جُوٍإٓ ٌُٖٝ أٗص الَُص ٓكىظ ذهالف جُٔحء كٜٞ ٣ٍكغ 

ظ جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٤ُّٝ ٌجكؼًح ُِكىظ ألٕ جُ٘ر٢ هحٍ " جُٛؼ٤ى ج٤٣ُد ٢ٌٜٞ جُِْٔٓ جُكى

ٝئٕ ُْ ٣ؿى جُٔحء ػٍٗ ٤ْٖ٘ ، كايج ٝؾى جُٔحء ك٤ِطن جهلل ٤ُٝٔٓٚ ذٍٗضٚ " كِٞ ًحٕ 

جُكىظ أٌضلغ ٓح هحٍ ٤ُٝٓٔٚ ذٍٗضٚ ال ٣كطحؼ ألٗٚ أٚال أٌضلغ قىغٚ كٌٞٗٚ ٝؾد 

جُط٤ْٔ ال ٣ٍكغ جُكىظ ٝئٗٔح ٣ر٤ف كو١، ذ٘حءًج ػ٢ِ ئْطؼٔحٍ جُٔحء ئيج كٜٞ و٤َُ ػ٢ِ إٔ 

يُي كحُط٤ْٔ ٢ٜحٌز ٌٍٞٝز ٓو٤ى ذحُٞهص ج١ًُ ض٣ٍٟ ك٤ٚ ئ٢ُ جُط٤ْٔ ًُٜٝج هحٍ كال 

٣ٛف جُط٤ْٔ ُٛالز هرَ ٝهطٜح أ١ جُِٛٞجش جُهّٔ جُٔإهطس ، كِٞ أٗي ض٤ٔٔص ػ٢ِ 

ػ٤ِي جُؼحٍٖز ٚرحقًح ُٛالز جُٟك٢ غْ ونَ ٝهص جُظٍٜ ٝأٗص ُْ ضكىظ ٣ؿد 

جُط٤ْٔ ٍٓز غح٤ٗس ُٛالز جُظٍٜ، ٝئيج نٍؼ ٝهص جُظٍٜ ضط٤ْٔ ٍٓز غح٤ٗس ُٛالز جُؼٍٛ 

ٔح نٍؼ ٝهص جُٛالز ذ٣َ جُط٤ْٔ، ٝضط٤ْٔ ذؼى جُٛالز جُلؿٍ ُٞ نٍؼ ٝهطٚ ًٌِٝٛج ً

ذ٣ِٞع جُّٗٔ ُٛالز جُٟك٢ ٝال ٣ؿَٞ ُي إٔ ض٢ِٛ جُٟك٢ ذط٤ْٔ ٚالز جُلؿٍ . 

خ هرَ ونٍٞ ٝهص جُٛالز ًًُي ٓػال ٚالز جُؼ٤ى ًُُي ال ٣ؿَٞ ُي إٔ ضٓطؼَٔ جُطٍج

ًًُٝي ٖهٙ ٓط٤ْٔ ٝضًًٍ إٔ ػ٤ِٚ ٚالز ك٣ٍٟس كحتطس ٗوٍٞ ئيج يًٍٛح ٝأٌجو كؼِٜح 

٣ط٤ْٔ ُٜح ًًُٝي ٚالز جٌُٓٞف ال ٣ط٤ْٔ هرَ ونٍٞ ٝهص جٌُٓٞف ٝجألْطٓوحء 



حكِس أ٣ٟح ٝجُؿ٘حَز ال ٣ط٤ْٔ ئال ئيج ؿَٓ ج٤ُٔص أٝ ٣ْٔ ػ٘ى ضؼًٌ ئْطؼٔحٍ جُٔحء، كحُ٘

جُط٤ْٔ ُٜح هرَ ٝهص ئذحقطٜح أٝ أغ٘حء ٝهص ٤ٜٜٗح. ج٠ٍُٗ جُٓحذغ ٖٓ ٠ٍٖٝ  ؿَٞال ٣

جُط٤ْٔ : ضؼًٌ ئْطؼٔحٍ جُٔحء ألٕ جُط٤ْٔ ذىٍ جُٔحء كايج أْط٣حع ئْطؼٔحٍ ج٤ُٔحٙ ال 

٣ؿَٞ ُٚ جُط٤ْٔ ٝئٗٔح جُط٤ْٔ ػ٘ى ضؼًٌ ئْطؼٔحٍ جُٔحء، هحٍ جهلل ضؼح٢ُ " كِْ ضؿىٝج ٓحءًج 

ٌٚٞ ٝجُٔإُق جنطٍٛ ٝيًٍ ٌٚٞز ٝجقىز كو١ كوحٍ ئٓح ُؼىّ أٝ  ٚج " ًٝٛج ُكط٤ٔٔٞ

نٞف أْطؼٔحُٚ . ػىّ جُٔحء ًٛج ٓػحُٚ ه٣غ جُؼىٝ جُٔحء ػٖ أَٛ جُرِى أٝ جُٗهٙ 

جُٔكرِٞ أٝ جُٔٓؿٕٞ ال ٣ٓط٤٣غ جُهٍٝؼ ئ٢ُ جُٔحء ٝال ٣ىنَ ُٚ جُٔحء ، أٝ ُهٞف 

٤ٖ جُٗهٙ ٝذ٤ٖ جُٔحء ئيج أٌجو ذ جْطؼٔحُٚ ٝٓػحٍ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جُؼىٝ ك٢ ج٣ٍ٣ُن

ٍٓ ػ٢ِ جُؼىٝ أٝ ه٣حع ٢ٍم أٝ ُٛٞ٘ كهحف ػ٢ِ ٗلٓٚ أٝ ٓحُٚ أٝ أِٛٚ  ٍُٔءج

ٝٓح ئ٢ُ يُي، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػحؾًُج ػٖ جٍُٞٚٞ ُِٔحء ال ٣ٓط٤٣غ ض٘حُٝٚ ٖٓ ذثٍ ٓػال 

٤ُّٝ ػ٘ىٙ وُٞ ٝقرَ ٝال ٣ِٔي جُٔحٍ ٍُٗجتٜٔح ٝئيج ٍُٗ ئ٢ُ جُٔحء ٓػال ٤ْـٍم ك٢ 

، ٤ُّ ػ٘ىٙ آُٚ ٣ٓطٓو٢ ذٜح، أٝ َجو جُٔحء ػ٢ِ غٔ٘ٚ ُْٝ ٣ٞؾى ٓحء ك٢ ذ٤طٚ ٌُٖٝ جُرثٍ

٣ٞؾى ٓحء ٣رحع ًٝٛٙ ٓٓأُس ٜٓٔس كِوى ٝؾىش ٖهٙ ال ٣ٞؾى ك٢ ذ٤طٚ ٓحء ٌُٖٝ 

٣ٞؾى ف جُٔٓؿى ج١ًُ ٢ِٛ٣ ك٤ٚ ٣ٞؾى ٓحء ك٤ط٤ْٔ!! ْركحٕ جهلل جُؼظ٤ْ ًٛج ٚالضٚ 

. ٝأ٣ٟح ٓحء ء ٣وٛى ذٚ أٗٚ ٤ُّ ك٢ ذِىىذح٢ِس ٢رؼح ذال نالف كطؼًٌ ئْطؼٔحٍ جُٔح

 ئيج ٝؾى ٓحء 

كالذى إٔ ضٗط١ٍ جُٔحء ٝال ٣ٛف ُي جُط٤ْٔ ئال ئيج ًحٕ ٓػال جُٔحء َجو ػ٠ِ غٖٔ ٓػِٚ 

  .ًػ٤ٍج؛ َجو جُٔحء ػ٠ِ غٖٔ ٓػِٚ ًػ٤ٍج

َٛ جألٖحػٍز ٖٓ أَٛ جُٓ٘س "ك٤ٚ ٝجقى ًىٙ ونِ٘ح ١َ جُٔٓٔحٌ ١َ ٓح ذ٤وُٞٞج ذ٤وٍٞ -

جألٖحػٍز ٖٓ أَٛ جُٓ٘س )٤٢د جق٘ح ذٍ٘ٗـ ذحخ جُط٤ْٔ، ج٣ٚ ػالهس  "ٝجُؿٔحػس؟ 

ٛ٘ح ٛٞ ١َ جُٔٓٔحٌ ١َ ٓح جق٘ح ذ٘وٍٞ ػ٤ِٚ، ٢ِغ ُ٘ح ١َ جُٔٓٔحٌ ( ٝجُؿٔحػس؟

ن٤ِي ٣ح ! جألٖحػٍز ٖٓ أَٛ جُٓ٘س ٝجُؿٔحػس... ٢رؼح وٙ ػٗحٕ ٣ٛ٘ل٢٘ ... ذ٤وٍٞ ُي

ضٗط١ٍ ٓحًءج ئيج ًحٕ ذػٖٔ  الذى إٔ: ٗوٍٞ ضح٢ٗ -ذ٢٘ ك٢ جُط٤ْٔ ػٗحٕ ٌذ٘ح ٣ٌٍٓي

ٍٚ ٌٝذغ ٍٚ كوحٍ ُي ذؿ٤٘ : ٓػِٚ، أٝ قط٠ َجو ػ٠ِ غٔ٘ٚ ٣َحوز ٤ٓ٣ٍز؛ ٓػال ٛٞ ذؿ٤٘

  .ٓح٢ٖ، جٖط١ٍ، أٓح ئيج َجو ٣َحوز ًػ٤ٍز ك٢ ٌٓحٗٚ كال ٣ُِٓي جٍُٗجء

أٝ ُهٞكٚ   .، ٣َٗٔ ًٛج ًِٚ"ئٓح ُؼىٓٚ :”٤٢د ئيًج ًٛٙ ٢ٛ ٌٚٞ جُٔإُق هحٍ

ك٤ٚ ٓحء ذحُلؼَ، ٤ُّ ٓؼىًٝٓح، جُٔحء ٓٞؾٞو ٍقًٓح ٌُ٘ٚ  الْطؼٔحُٚ جٌٍُٟ، ٣ؼ٢٘



ك٤ٚ ٍٓز جُٔحء ٕٓ ٓٞؾٞو -ٓؼؿَٞ ػٖ جْطؼٔحُٚ ٝٛٞ ٓٞؾٞو، ٣ؼ٢٘ جُٔحء ٓٞؾٞو 

ٓحء ... أٚاًل نال٘ قٓح ال ٣ٞؾى ٓحء، ٌُٖ ٍٓز قًٓح ك٤ٚ ٓحء، َؾحؾس ٓحء أ٢ٛ

٢ٌُ٘٘ٝ جضلَٟ جض٠ٞٞ، ٣وٍٞ ُي أٗح ٚك٤ف ٝجؾٌى ُِٔحء ... ٓٞؾٞو، ٤٢د جض٠ٞٞ

ًٔح يًٍ جُٔإُق، ُهٞكٚ ٖٓ جْطؼٔحُٚ -ػحؾُ ػٖ جْطؼٔحُٚ، ٌٖٓٔ ٣ٌٕٞ ألٌٓٞ 

٣ؼ٢٘ ج٣ٚ ١َ ج٣ٚ . ضؼًٌ جْطؼٔحٍ جُٔحء أل٢ٗ أنحف ًٌٍٞج جٌٍُٟ، ٣ؼ٢٘ ْحػحش

ٖهٙ ٣ٍٓٝ ٝج٣ُر٤د هحٍ ُٚ ئيج جْطؼَِٔص جُٔحء ٣٤ٍْٞ : جٌٍُٟ؟ ٣ًٍٞ ٍٜٓ

ُٞي أٝ ٣طأنٍ ٖلحؤى أٝ ٣ُ٣ى ٍٓٞي، ٣ؼ٢٘ ٌٖٓٔ ٣ُ٣ى ٌٖٝٓٔ ٣٣ٍٞ أ١ ض٣ٍٞ  ٍٓ

ٓىضٚ ٣ؼ٢٘ ٌٖٓٔ ٣ُ٣ى ًًٔح أٝ ٤ًلح، ٌٖٝٓٔ ٓح٣ُ٣ىٔ ٌُٖ ض٣ٍٞ جُٔىز كرىٍ ٓح ضهق 

ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ ٛحضهق ك٢ أْرٞع ٓػاًل، ٌٖٝٓٔ ٣كىظ ٍٜٓ ؾى٣ى، ك٢ ًٛٙ جألقٞجٍ 

أٝ ٓػاًل ٣هحف ٌٍٞ جُؿٍـ، ك٤ٚ ؾٍـ ال ٣ٓط٤٣غ . جُػالغس ال ٣ُِٓي جْطؼٔحٍ جُٔحء

 ٣ؼ٢٘ ٣طٌٍٟ ذٚ، إٔ ٣وٍذٚ ُِٔحء

٣ؿ٤د جُٔحء ٣ٝٓطو٠ جُٔحء ٖٓ  ػ٠ِ ٓح ٣ٍُ٘: أٝ ٣هحف إٔ ٣لٞضٚ ٌكوطٚ ك٢ جُٓلٍ 

ٍُكوس ٣ٝ٘لٍو ُٞقىٙ ك٢ جُٓلٍ، أٝ ٣هحف ػ٣ٕ ٗلٓٚ : جُرثٍ ٝٓح ئ٠ُ يُي كطلٞضٚ جُ

جُٔحء ٓٞؾٞو ٌُٖ ال ٣ٌل٢ ئال ٍُِٗخ جٝ ٣ُِٜحٌز، ك٤ٍٗخ، ٓػال ٣هحف ػ٠ِ ٗلٓٚ 

  .٣ٛ٘غ؟ ٣ٍٗخجُؼ٣ٕ ك٢ جُٓلٍ كٔحيج 

أٝ ٣هحف ٖٓ جْطؼٔحُٚ : "أٝ ػ٣ٕ ٚحقرٚ أٝ ٣ؼ٢٘ ٖٓ ٓؼٚ ٖٓ جالو٤٤ٖٓ، ًُٜٝج هحٍ

 ٣ح" ُؼ٣ٗحٕ ٖٓ آو٢ٓ أٝ ذ٤ٜٔس ٓكط٤ٍْٖٓ -أ١ ٣ؼ٢٘ جُٔحء-جٌٍُٟ ٣ٝؿد ذًُٚ 

٣ؿد ػ٠ِ : ْالّ، جق٘ح ٛ٘ح ذ٘كحٍٝ ٗهطٍٛ ٣ٖٞس ٣ؼ٢٘ ػٗحٕ ال ٤٣َٗ ًػ٤ٍج، ٣وٍٞ

أٓح ج٢ُِ ٓؼٚ ٓحء ُكحؾطٚ كو١  -َجتى ػٖ قحؾطٚ ٓحء-ٖٓ ٓؼٚ ٓحء كحَٞ ػٖ قحؾطٚ 

ٓل٤ٕ ٓؼٚ جال َؾحؾس ٝجقىز ٣ٍٗذٜح ٝٓح٣ٔٞضٕ ُٝال ٣ى٣ٜح ُٞجقى  :ٝٛٞ ك٢ جُٓلٍ

ٌُٖ ٛٞ ج٥ٕ ػ٘ىٙ َؾحؾطحٕ ٝضٌل٤ٚ ٝجقىٙ ك٢ . ٣ٝٔٞش ٛٞ؟ ال نال٘ هىِّّ ٗلٓي

ًحُكٔحٌ  -جُٓلٍ ٝجُػح٤ٗس ًحٕ ٛح٣طٞٞأ ذ٤ٜح كٞؾى ٚحقرٚ ٌك٤وٚ ك٢ جُٓلٍ جٝ ذ٤ٜٔطٚ 

جُر٤ٜٔس جُٔكطٍٓس   جقطحؼ ًٛج جالٗٓحٕ جٝ جقطحؾص ًٛٙ -ٝجإلذَ ٝجُلٍِ ٝٓح ج٢ُ يُي 

ج٢ُ جُٔحء، َٛ ٣ٍٗخ جُٔحء ٣ٝٔٞش ج٥و٢ٓ جٝ ٣طٞٞأ  -ٝٛحهٌُٞٞج ٣ؼ٢٘ ج٣ٚ ٓكطٍٓس-

ذٚ ٝٛٞ َجتى ػٖ قحؾطٚ ٝجالو٢ٓ ج٢ُِ ٓؼٚ ٣ٔٞش ُٝال جُر٤ٜٔس ضٔٞش ُٝال ٣رًُٚ ؟ 

، ٣ؿد ذًُٚ قط٠ ُٞ ًحٕ ٗؿًٓح ٛ٘ح ألٗٚ ضطٞهق ػ٤ِٚ "ؿد ذ٣ًُٚ" :٣رًُٚ، هحٍ... ال

ق٤حز ٣ؼ٢٘ ٤ِْٜي ًٛج ج٥و٢ٓ جٝ ًٛٙ جُر٤ٜٔس ئيج ُْ ٣ٍٗخ جُٔحء، ك٤ؿد ذًُٚ ًُٜج 



ذ٘طٌِْ ػ٠ِ قحٍ -جُٗهٙ، ذّ ج٣ٚ ٍُِٗخ ٕٓ ٣ُِٜحٌز، ٣ؿد ذًُٚ ُِؼ٣ٗحٕ 

ٙ ذ٤ح٤ٗس، ذ٤حٕ ِٖٓ ًٛ "ٖٓ: "ٖٓ ج٣ٚ، هحٍ" ُؼ٣ٗحٕ ٖٓ" جُؼ٣ٕ، ٍُٗخ ؿ٤ٍٙ ٣ؼ٢٘،

٣ؼ٢٘ ٓػال ٌك٤وٚ ج٢ُِ ٓؼٚ آو٢ٓ " آو٢ٓ جٝ ذ٤ٜٔٚ ٓكط٤ٍٖٓ ٖٓ: "ُٖٔ جُؼ٣ٗحٕ

ٓكطٍّ ٝذ٤ٜٔس ٓكطٍٓس، ٣ؼ٢٘ ك٤ٚ آو٢ٓ ُٜٓأ ٝك٤ٚ ٓكطٍّ؟ ال ٕٓ وٙ جٍُٔجو، ٣ؼ٢٘ 

جق٘ح ك٢ ػٍك٘ح ذ٘وٍٞ ٣ح ٓكطٍّ، ٣ح كالٕ ٣ح ٓكطٍّ، ٕٓ وٙ جٍُٔجو ك٢ ًالّ جُلوٜحء، 

ٚ ُقٍٓس ٣ؼ٢٘ ال ٣ؿَٞ ُي إٔ ضطؼىٟ ػ٠ِ ٌٝقٚ كطُٛوٜح ٝال ٍٓجو جُلوٜحء ٣ؼ٢٘ ُ

ٖهٙ ٓؼّٛٞ جُىّ ٝجُٔحٍ ٝجُؼٍٜ، ٓح٣٘لؼٕ : ػ٠ِ ٓحُٚ كطأنًٙ ٝال ػ٠ِ ِػٍٞٚ

ِٖٓ، أَٛ جٌُطحخ أٛٞ َٛى ٝجُٔٓطأ ٣ٜٞو  :ضطؼىٟ ػ٤ِٚ، ج٢ُِ ٛٞ جُِْٔٓ ٝج٢ًُٓ ٝجُٔؼح

ّ ذأٓحٕ، وٍٝ ًِْٜ ٝٗٛحٌٟ، ذ٤٘٘ح ٝذ٤ْٜ٘ يٓس أٝ ػٜى، أٝ قٍذ٢ ونَ ذالو جالْال

: ٣ؼ٢٘ ال ُقٍٓس ُٚ، ًحُكٍذ٢: ك٤ٚ آو٢ٓ ذو٢ ٕٓ ٓكطٍّ. جْْٜٔ آو٤ٕٓٞ ٓكطٍٕٓٞ

جُٗهٙ جُٔكحٌخ ألَٛ جإلْالّ ال ُقٍٓس ُٚ، ٝجٍُٔضى ال قٍٓس ُٚ، ٝجُُج٢ٗ 

َٖٛ قىٙ جٍُؾْ كٜٞ ٤ُّ ٓكطٍٓح، ًٌٝٛج  .جُٔك

٤ٞجٗحش، جٍُٔجو ذٜح ٝجُر٤ٜٔس ذٍٞٚ، ك٤ٚ ذ٤ٜٔس ٓكطٍٓس، جُر٤ٜٔس ج٢ُِ ٢ٛ ٣ؼ٢٘ جُك

َْٗؼحّ ٝٓح ئ٠ُ يُي ذٜحتْ : جُك٤ٞجٕ، جُك٤ٞجٕ جُٔكطٍّ جُلٍِ ٝجُكٔحٌ ٝذ٤ٜٔس جأَل

ٓكطٍٓس، ٝك٤ٚ ذٜحتْ ٕٓ ٓكطٍٓس ٣ؼ٢٘ ٣ؿَٞ هطِٜح ًحُه٣ٍُ٘ ٝجٌُِد جألْٞو جُر٤ْٜ 

ٝجٌُِد جُؼوٌٞ، َكَِٞ ك٤ٚ ن٣ٍُ٘ ٤ٛٔٞش ٖٓ جُؼ٣ٕ ٝجٗص ٓؼي ٓحء َجتى ٣ؿد جٕ 

٤ِي ذًُٚ ُِه٣ٍُ٘، ٛٞ أٚال ؿ٤ٍ ٓكطٍّ، ٌُٖ ٓػاًل ك٤ٚ ه١ جٝ ضطٞٞأ، ال ٣ؿد ػ

٣ؿد ذًُٚ ًُٜٙ جُر٤ٜٔس قط٠ ُٞ  كٍِ ٝجٗص ُٞ ضًٍطٚ ٤ْٔٞش ػ٣ٗح ٝػ٘ىى ٓحء،

  .ض٤ْٔ ٕٓ ٌِٓٗس، جقلظ ًٛٙ جٍُٝـ... ْطط٤ْٔ أٗص 

ٖٝٓ ٝؾى ٓحءج ال ٣ٌل٢ : " هحٍ" ٣ٝؿد ذًُٚ ُؼ٣ٗحٕ ٖٓ آو٢ٓ أٝ ذ٤ٜٔس ٓكط٤ٍْٖٓ"

ٗؼْ ًٛٙ ٓٓأُس ٜٓٔس، جق٘ح ذ٘وٍٞ جُط٤ْٔ " طؼِٔٚ ك٤ٔح ٣ٌل٢ ٝؾٞذح غْ ٣ط٣ُْٔ٤ٜحٌضٚ جْ

٢ٜحٌز ٌٍٞٝز، ٝٓط٠ ضط٤ْٔ؟ ػ٘ى ػىّ جُٔحء، ٤٢د جٗح ػ٘ى١ ٓحء ٣ٌل٢ ذؼٝ 

ـَُٓ، جُٞٞٞء ج٢ُِ ٛٞ أٌذؼس أػٟحء ٝجُـَٓ  أػٟحء جُٞٞٞء أٝ ذؼٝ أػٟحء جُ

جضٟٔٔٝ ٝجْط٘ٗن  :ك٢ جُرىٕ ًِٚ، أٗح أْط٤٣غ إٔ جْطؼَٔ جُٔحء ك٢ جُٞٞٞء

يٌجػ٢َّ ٝجٓٓف ٌأ٢ْ ٌُٖ جُٔحء ال ٣ٌل٢ ألؿَٓ جٍُؾ٤ِّٖ،  ٝجؿَٓ ٝؾ٢ٜ ٝجؿَٓ

جالغ٤ٖ٘ ٓغ ذؼٝ،  أض٤ْٔ ذو٢ ػٖ ًَ جألػٟحء؟ ذ٘وٍٞ أل، الذى إٔ ضطٞٞأ ٝضط٤ْٔ،

<< ٝؾٞذح >>جْطؼِٔٚ ك٤ٔح ٣ٌل٢ : "٤٢د ٣٘لغ أض٤ْٔ جألٍٝ؟ أل ٓح ٣٘لؼٕ، ًُٜٝج هحٍ



ٖٞف جُؼِٔحء ٝجُىهس، أٗص ج٥ٕ " كِْ ضؿىٝج ٓحءج كط٤ٔٔٞج: "ضؼح٠ُ هحٍألٕ جهلل " غْ ض٤ْٔ

ٝجؾى ُِٔحء، ػ٘ى١ ٓحء ٣ٌل٢ ُرؼٝ جألػٟحء، ٓح٣٘لؼٕ أض٤ْٔ، جالٕ ٝؾىش ٓحءج 

٣٘ط٢ٜ، ٣رو٠ ٗهِٙ جُٔحء وٙ  ٣هِٙ جُٔحء،... كحألٍٝ الذى إٔ ٣ُؼَىّ جُٔحء! ٤ًق أض٤ْٔ

ض٤ْٔ ٣ؼ٢٘، ٢ٝرؼح جُط٤ْٔ ك٢ جُٞؾٚ ك٢ جألػٟحء، ٝٓح ضرو٠ جْطؼَٔ ك٤ٚ جُط٤ْٔ؛ أ

ٝجٌُل٤ٖ ٜٓٔح ًحٕ، ٣ؼ٢٘ ٤ُّ ُٚ ئال ٚلس ٝجقىز ٜٓٔح ًحٕ جُط٤ْٔ ػٖ ٗؿحْس ك٢ 

ـَُٓ، ػٖ جُٞٞٞء كحُط٤ْٔ ك٢ جُٞؾٚ ٝجٌُل٤ٖ، ٌُ٘ي  جُرىٕ قط٠ ُٞ ك٢ جُلهً، ػٖ جُ

ال ٖٝٓ ٝؾى ٓحءج "ْطط٤ْٔ ذؼى جْطؼٔحٍ جُٔحء، ُٔح ٣٘ط٢ٜ جُٔحء ضط٤ْٔ، الذى ٖٓ ًٛج، 

ٝؾٞذح ٣ؼ٢٘ ألٗٚ ُٞ ٓح ػِٕٔ ًىٙ ٣رو٢  -٣ٌل٢ ٣ُٜحٌضٚ جْطؼِٔٚ ك٤ٔح ٣ٌل٢ ٝؾٞذح 

  ".غْ ٣ط٤ْٔ -ض٤ٔٔٚ ذح٢َ

٤٢د أق٤حٗح جق٘ح يًٍٗح ٖٓ ٣ٖٞس ٓٓأُس جٕ ٖهٙ ٤ْطٌٍٟ ٖٓ جْطؼٔحٍ 

جق٤حٗح ٣ح ؾٔحػس ٓحذ٤ٌٕٞٗ جٌٍُٟ أٗي ُٞ جْطؼِٔص جُٔحء ك٢ جُرىٕ ًِٚ، ٣ؼ٢٘  جُٔحء،

ىج ٤ُّٝ ػ٘ى١ ٓح أْهٖ ذٚ جُٔحء، ُٝٞ جْطؼِٔص جُٔحء جُرحٌو ك٢ ٓػال جُؿٞ ذٍو ؾ

ؿَٓ ٌأ٢ْ ْأٍٜٓ، أٝ ػ٘ى١ ٓػال ًَحّ جٝ ئٗلُِٞٗج ٝٓح ج٠ُ يُي، ْأٍٜٓ ٤٢د 

ضوىٌ ضٓطؼَٔ جُٔحء ك٢ ٌؾ٤ِي؟ ك٢ جُٓحم؟ ك٢ أػٟحء جُٞٞٞء؟ آٙ أهىٌ ٕٓ 

أٗص ضو٤ى جُط٤ْٔ ٛحٍٜٓ ُٞ ػِٔص ًىٙ، ئيج الذى جٕ ضٓطؼَٔ جُٔحء ٛ٘ح غْ ضط٤ْٔ، ئيج 

ـَُٓ أٝ ك٢ جُٟٞء؟ ٣رو٢ ضـِٓٚ  ذٔٞجٞغ جٌٍُٟٝز كو١، ك٤ٚ ػٟٞ ٣٘لغ ٣ُـَٓ ك٢ جُ

، ُٖ ٣كَٛ ُي ٍٜٓ، جُٔحء ج٣ٟح ٓٞؾٞو  ٓطٞكٍ ، ٤٢د جُٔحء ٣ٌل٢ ُرؼٝ 

جالػٟحء وٕٝ ذؼٟٜح كالذى جٕ ضٓطؼِٔٚ جٝال غْ ضط٤ْٔ، ًٛٙ ٜٓٔس، ٤٢د ن٢ِ ٓٓحُس 

ٝئٕ َٝٚ، : ]ه٤َِ ْطأض٤٘ح ئٕ ٖحء جهلل ، هحٍ جُٔإُقذؼى " ُٞ ًحٕ ػ٠ِ ذىٗٚ ٗؿحْس "

ئٕ َٝٚ جُٔٓحكٍ ئ٠ُ  -جٌُالّ ٛ٘ح ك٢ جُٔٓحكٍ ٤ُّٝ ك٢ جُٔو٤ْ -[ جُٔٓحكٍ ئ٠ُ جُٔحء

ََّ ٓحءج ٓػال ك٢ ذثٍ ٝٛٞ ٓٓحكٍ  ٝهى ٞحم ] -جُٔحء ٣ؼ٢٘ ظَ ٣ركع ػٖ جُٔحء ٝ ق

ٞء أٝ ُؿٓال ٣ؼ٢٘ ٝهص جُٛالز ٤ْهٍؼ ، ُٞ ٝهق ٤ُٓطؼَٔ جُٔحء ٝٞ[ جُٞهص 

 -ٛ٘ح ٣ط٤ْٔ، ٣ٝوىّ ٍٓجػحز جُٞهص   ٤ْلٞضٚ جُٞهص ُٝٞ ض٤ْٔ ٤ْىٌى جُٛالز ك٢ ٝهطٜح

إٔ جُ٘ٞذس ال  -جُٔٓحكٍ ٣ؼ٢٘ جٌُالّ ك٢ جُٔٓحكٍ-أٝ ػِْ : ] ًٛٙ ٓٓأُس، جُٔٓأُس جُػح٤ٗس

٣ؼ٢٘ ٛٞ َٝٚ ج٢ُ جُٔحء ُْ ٣ٟن [ ضَٛ ئ٤ُٚ ئال ذؼى نٍٝؾٚ، ػىٍ ئ٠ُ جُط٤ْٔ

ز ٌُٖ ك٤ٚ ٓؿٔٞػس ٝجهلس ٓؼٚ، ٝجهل٤ٖ ٢حذٌٞ ، ذحُىٌٝ ٣ح ؾٔحػس جُٞهص ػٖ ج٣ُٜحٌ

هلٞج ٢حذٌٞ ًَٝ ٝجقى ٣أنً قٛطٚ ٖٓ جُٔحء، كٜٞ ػحٌف ئٕ هىٓحٙ ٓػال نٔٓس أكٍجو 



ُٝٞ ًحٕ ٛٞ أٍٝ ٝجقى ًحٕ ٣ىٌى جُٞهص ٌُ٘ٚ ػحٌف ػ٠ِ ٓح وٙ ٣أنً ٝوٙ ٣أنً 

جُٞهص، كك٤٘ثً ٣ط٤ْٔ،  جُ٘ٞذس ُٖ ضَٛ ج٤ُٚ ٣ؼ٢٘ وٌٝٙ ُٖ ٣أض٢ ئال ئيج نٍؼ. نال٘

ئٕ َٝٚ جُٔٓحكٍ ئ٠ُ جُٔحء، ٝهى ٞحم جُٞهص أٝ ػِْ : آو١ ٓٓأُط٤ٖ يًٍْٛ جُٔإُق

٣ؼ٢٘ ُْ ٣ٟن جُٞهص ػٖ ٢ٜحٌضٚ ٛٞ ٌُٖ جُىٌٝ ٕٓ ٛح٣ؿ٢ ػ٤ِٚ أٚال ئال ئيج  -

أٝ ػِْ إٔ جُ٘ٞذس ال ضَٛ ئ٤ُٚ ق٤٘ثً ئال ذؼى نٍٝؾٚ، كك٤٘ثً ػىٍ ئ٠ُ  -نٍؼ جُٞهص

 –نى ذحُي ذو٢ –ذهالف ٖٓ َٝٚ ئ٤ُٚ  .ٍى ج٣ُٜحٌز ذحُٔحء ٣ٝط٤ْٔجُط٤ْٔ، ٣ؼ٢٘ ٣ط

َٝٚ ئ٠ُ جُٔحء ٝضٌٖٔ ٖٓ جْطؼٔحٍ جُٔحء ٝجُٛالز ذٚ ك٢ جُٞهص، هىجٓٚ ٓػال ػٍٗ 

وهحتن ٝٛٞ ٓٓحكٍ ٣ِٝكن ٣طٞٞأ ٢ِٛ٣ٝ، ٝذؼى٣ٖ ضهحيٍ ٝضٜحٕٝ ٝضٌحَْ ئ٠ُ إٔ 

ٔحء قط٠ ٝئٕ نٍؼ ٞحم جُٞهص، ٛ٘ح ٗوٍٞ ُٚ أٗص ُٓص ٓؼًٌٝج الذى إٔ ضٓطؼَٔ جُ

جق٘ح ًالٓ٘ح ك٢ جُؼؿُ ج٢ُِ ٓل٤ٕ هىجٓٚ ق٤ِس َٝٝٚ ئ٠ُ جُٔحء  . جُٞهص ٝأٗص ٛ٘ح آغْ

ج٤ُٗم ٍٓػ٢ ٣وٍٞ ٝؿ٤ٍٙ ال، ج٤ٍُٟٔ ٣ؼٞو " ٝؿ٤ٍٙ ال: "ٝهى ٞحم جُٞهص ، هحٍ

ػ٠ِ جُٔٓحكٍ، ٗكٖ ٗطٌِْ ٛ٘ح ػ٠ِ جُٔٓحكٍ ج٥ٕ، ٓؼ٘حٛح ٝؿ٤ٍ جُٔٓحكٍ ال ٣ؼىٍ ئ٠ُ 

ٝؿ٤ٍٙ "٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣ؼىٍ ئ٠ُ جُط٤ْٔ قط٠ ُٞ كحش جُٞهص، ًٛج ٓؼ٠٘ جُط٤ْٔ ٣ؼ٢٘ ال 

ًٗهٙ جْط٤وظ ٝٛٞ ؾ٘د ٓػال ، ٗحتْ ػحو١ ٕٓ ٓٓحكٍ ٝال "  ال ُٝٞ كحضٚ جُٞهص

قحؾس، جْط٤وظ ٖٓ ٗٞٓٚ ٝٛٞ ؾ٘د ٝذو٢ ػ٠ِ ٢ِٞع جُّٗٔ غالظ وهحتن، ٣وٍٞ ُي 

ط٤ٖ ٝذؼى ٓح جونَ جؿطَٓ ٝجنٍؼ ٝهى نٍؼ جُٞهص ُٝال أض٤ْٔ ٝجُكن ج٢ِٚ ًٌؼ

٣ؿد ػ٤ِي إٔ ضـطَٓ ذحُٔحء قط٠ ُٞ نٍؼ جُٞهص، .. أ٢ِٚ أؿطَٓ؟ ٗوٍٞ ُٚ أل

٣ؼ٢٘ ٝؿ٤ٍ جُٔٓحكٍ ك٢ ٛحض٤ٖ جٌُٛٞض٤ٖ ال ٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣ط٤ْٔ ذَ " ٝؿ٤ٍٙ ال"

 .٣ٓطؼَٔ جُٔحء قط٠ ُٝٞ كحضٚ جُٞهص

أٌجم  -٣ؼ٢٘ ٖٝهٙ ك٢ جُٞهص، ٖٓ ًحٕ ك٢ ٝهص جُٛالز -ٖٝٓ ك٢ جُٞهص "هحٍ 

ٍُّ، غْ ئٕ ض٤ْٔ ٠ِٚٝ ُْ جُٔحء  أٝ ٍٓ ذٚ ٝأٌٓ٘ٚ جُٞٞٞء ٣ٝؼِْ أٗٚ ال ٣ؿى ؿ٤ٍٙ َق

ونَ ٝهص جُظٍٜ ٓػال ، -ك٢ جُٞهص  ذ٤وٍٞ ُي ٖهٙ هحػى: قِٞز جُٔٓأُس و١" ٣ُِؼى

ٖٝٓ ك٢ جُٞهص أٌجم "هِ٘ح جُط٤ْٔ ال ٣ٌٕٞ ئال ذؼى ونٍٞ جُٞهص ، كىنَ ٝهص جُظٍٜ، 

ٖهٙ ك٢ ٝهص جُٛالز ألٗٚ ٝهص جُط٤ٌِق ، أٛٞ ٌؾَ جٝ جٍٓأز أٝ " جُٔحء أٝ ٍٓ ذٚ

هرَ ٝهص جُٛالز أٗص ؿ٤ٍ ٌِٓق ذحُٛالز ٝال ذح٣ُٜحٌز ُٜح، ونَ ٝهص جُٛالز 

وُوٚ، : ٝػ٘ى١ ٓحء ٣ٌل٢٘٤ ُِٞٞٞء ٣ٌٝل٢٘٤ ُِـَٓ ٝجُى٤ٗح قِٞز نحُٙ، أٌجم جُٔحء 

ٓٓي َؾحؾس جُٔحء ٝ ٌٝجـ وجُوٜح، ٤٢د ٝذؼى ٓح وُوٜح، َٛ ٤ْر٢ٌ ػ٠ِ جُٔحء 



 ٞخ؟ ٓح نال٘ ال ضر٢ٌ ػ٠ِ جُٔحء جٌُٔٓٞخ، ٛحضؼَٔ ج٣ٚ؟ ج٣ٕ ض١ٞٓ؟ جٌُٔٓ

٣ؼ٢٘ ٍٓ ذرثٍ ٓػال أٝ ذٌٔحٕ ٣رحع ك٤ٚ جُٔحء ذػٖٔ ٓػِٚ ٝٓح " أٌجم جُٔحء أٝ ٍٓ ذٚ"

ئ٠ُ يُي ًٝحٕ ٌٖٓٔ ٣ٓطؼَٔ جُٔحء أٝ ٍٓ ذٚ ٝأٌٓ٘ٚ جُٞٞٞء ٓ٘ٚ ذؼى ونٍٞ جُٞهص 

٤ُّ ػ٘ىٙ ٓحء ٌُٖ ًحٕ ٌٖٓٔ ٣ؿ٤د ٢رؼح ُْٝ ٣طٞٞأ، ٣ؼ٢٘ ٛٞ ػ٘ىٙ ٓحء ٝأٌجهٚ أٝ 

َّ ذٚ ٝأٌٓ٘ٚ جُٞٞٞء ٣ٝؼِْ أٗٚ ال ٣ؿى ؿ٤ٍٙ"ٓحء ٣ٝٓطؼِٔٚ  ٖٞف ذو٠ آو١ " ٓ

ِِّٚ ج٥ٕ ُٞ  جُٔٓأُس ٖهٙ ٓؼٚ ٓحء ٣ؼِْ أٗٚ جُٞق٤ى ٓؼٚ، أٝ ك٤ٚ ٓحء ٣ٌٖٔ إٔ ٣ك

كحض٢٘ أػِْ ج٢٘ٗ ُٖ أقِٛٚ ٍٓز أن١ٍ ٝأٗح ك٢ جُٞهص كل٠ٍ ًٛج جٍُؾَ ٝأٌجم جُٔحء 

٣ٝؼِْ .  " أٛٞ... ١ ػ٘ىٙ أٝ ٍٓ ذٚ ًٝحٕ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓطؼِٔٚ ٢ٕٝ٘ ُْٝ ٣ٓطؼِٔٚجًُ

ػحٌف ئٕ و١ أنٍ كٍٚس ُِٞٞٞء أٝ ُِـَٓ هرَ كٞجش جُٞهص، " أٗٚ ال ٣ؿى ؿ٤ٍٙ 

َّ" ج٣ٚ ذو٢ جَُ قَٛ؟ ٍُ ٠ٍَّ ك٢ جُٞجؾد،  ٢رؼح جٌُالّ ٛ٘ح ذؼى " ّق ٣ؼ٢٘ ٣أغْ ألٗٚ ك

ق، ًٝٛٙ ضل٤ى ك٢ ٓٓحتَ ًػ٤ٍز ٣ح ؾٔحػس، ونٍٞ جُٞهص، ٝهرَ ونٍٞ جُٞهص ؿ٤ٍ ٌِٓ

أٗص هرَ ٝهص جُٛالز ؿ٤ٍ ٌِٓق ذحُٛالز، ًُٜٝج هِ٘ح إٔ ٖٓ ٗحّ هرَ ونٍٞ ٝهص 

جُٛالز غْ جْط٤وظ ذؼى نٍٝؼ ٝهص جُٛالز ٝجْطـٍم جُٞهص ٗحتٔح كال ئغْ ػ٤ِٚ، ٛٞ 

ؿ٤ٍ ٌِٓق ذحُٛالز أٚال ٝونَ ٝهص جُٛالز ٝٛٞ ٗحتْ، ٝجُ٘حتْ ٍٓكٞع ػ٘ٚ جُوِْ، 

٣رو٠ كٍٜ جُٔٓأُس " ٖٝٓ ك٢ جُٞهص "ًُُٝي ٖٞف جُٔٓأُس و١، ُٜٝح ٗظحتٍ ٣ؼ٢٘، 

ٖٝٓ ك٢ جُٞهص أٌجم جُٔحء أٝ ٍٓ ذٚ "إٔ ضٌٕٞ ٖهٙ هى ونَ ػ٤ِي ٝهص جُٛالز ، 

٣ؼ٢٘ ٍٓ ذٚ ٝٓل٤ٕ ٓحٗغ ٣ٔ٘ؼٚ، ال ػؿُ ٝال ضؼًٌ جْطؼٔحٍ ٝال "  ٝأٌٓ٘ٚ جُٞٞٞء

٠ٍِّ  " ال ٣ؿى ؿ٤ٍٙ ٣ٝؼِْ أٗٚ"ٍٜٓ ٝال ٌٍٞ، ٓل٤ٕ قحؾس ضٔ٘ؼي،  َُٓل ئيًج ٛٞ 

"ٍُّ  ١ًُ أٌجم جُٔحء، نال٘ ٤ُّ ػ٘ىٙ ذى٣َج٣أغْ ٣ؼ٢٘ غْ ئٕ ض٤ْٔ ًٛج جُٗهٙ " َق

ال ضٞؾى ُى٣ٚ كٍٚس أنٍٟ، أٌجم جُٔحء ٝال جُٔحء كحضٚ، ُٖ ٣ٓط٤٣غ إٔ ٣كَٛ ٓحء 

ًًج ٤ْط٤ْٔ هحٍ "غْ ئٕ آنٍ، ٣ؼَٔ ئ٣ٚ ذو٠؟ ٛٞ نال٘ آغْ  ذّ ٣ؿد إٔ ٢ِٛ٣ كك٤٘ث

ض٤ْٔ ٠ِٚٝ ُْ ٣ؼى" ٤ُٚ ألٗٚ نال٘ ج٥ٕ ػحوّ ُِٔحء، ئق٘ح ٓحُ٘حٔ وػٞز أٗٚ ٓل٠ٍ.. 

ٛٞ ٚك٤ف ٓل٠ٍ ٝأنً أغْ، أنً يٗد ػ٠ِ ًٛج جُطل١٣ٍ، نال٘ ك٢ جُٞٞغ جٍُجٖٛ 

٣ؿى جُٔحء،  ٢ ئق٘ح ك٤ٚ، ٠ِٚ.. ٣ط٤ْٔ ٢ِٛ٣ٝ ٝال ٣ؼ٤ى ألٗٚ قو٤وس ٚىم ػ٤ِٚ أٗٚ ُْئُ

ًٌج، جُكحَٚ  ئيٕ ػىّ جإلػحوز ْٞجء ً٘ص ٓل٢ًٍح ك٢ جُٔحء ج١ًُِ ٓؼي أٝ ً٘ص ٓؼًٝ

أٗي ج٥ٕ قحٍ جْطؼٔحٍ جُطٍجخ، قحٍ جُط٤ْٔ ٓؼًٌٝ، ًٞٗي ك٢ٍص أٝ ُْ ضل٠ٍ و١ 

ٓٓأُس أنٍٟ، ك٢ٍص ٖٓ هرَ كأٗص آغْ، ُْ ضل٠ٍ كال ئغْ ػ٤ِي، ًٛج جٍُٔجو ذًٜٙ 



حٕ ُػِىّ جُٔحء ٝال ٣ٓط٤٣غ إٔ ٣كَٛ ٓحء آنٍ أٝ ال جُٔٓأُس. ٢رًؼح وٙ ًِٚ ئيج ً

١ً ذىُٚ ُٗهٙ آنٍ ٝٓح ئ٠ُ يُي، ٝئال كِٞ ًحٕ ٣ٓط٤٣غ إٔ ٣كَٛ ًٛج جُٔحء جُ

٣ٓط٤٣غ كال ذى إٔ ٣ٓطؼِٔٚ ُٝٞ ُْ ٣ٓطؼِٔٚ كٛالضٚ ُٖ ضٛف. هحٍ "ٝئٕ ٝؾى ٓكىظ" 

لؼٍٞ ٝؾى، آو١ جُكىظ جالأٚـٍ أٝ جألًرٍ. "ذرىٗٚ ٝغٞذٚ ٗؿحْس" ٓحًءج.. ٓحًءج وٙ ٓ

جٌُٛٞز ٣ح ؾٔحػس، ٖهٙ ٓكىظ.. ٓٛح٣رٚ ًط٤ٍز جُٗهٙ وٙ، ٓكىظ قىظ 

أٚـٍ ٝٓط٘ؿّ ك٢ ذىٗٚ ٝٓط٘ؿّ ك٢ غٞذٚ ٝال قٍٞ ٝال هٞز ئال ذحهلل، ٣ؼ٢٘ ٞح٣غ 

ٖٓ ًَ ٗحق٤س، ٖهٙ ٓكىظ ٝذىٗٚ ٗؿّ ٝغٞذٚ ٗؿّ ٝونَ ٝهص جُٛالز ٝٝؾى 

ي ال، ٍٜ ذىٗي ٝضٞٞأ.. هحُٓحًءج، قِٞ ؾًىج، جضلَٟ جؿَٓ ٗؿحْطي، ٢ٍٜ غٞذي، ٢

٢ أٗح ٝؾىضٚ ال ٣ٌل٢ ًُٜج ًِٚ، ٤ٌٛل٢ ذؼٝ ًٛٙ جأل٤ٖحء، ٢ٛ و١ ذو٠ أَٚ جُٔحء ئُ

جُٔٓأُس. "ٝئٕ ٝؾى ٓكىظ ذرىٗٚ ٝغٞذٚ ٗؿحْس ٓحًءج ال ٣ٌل٢" ال ٣ٌل٢ ئ٣ٚ؟ ٣ؼ٢٘ ال 

٣ٌل٢ ًٛج ًِٚ، ال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٍكغ قىغٚ ٝإٔ ٣ـَٓ ذىٗٚ ٝغٞذٚ، أِٚٚ ٌٖٓٔ ٣ٌل٢، 

ضٌٕٞ جُ٘ؿحْس ك٢ أػٟحء جُٞٞٞء، ك٤ؿٔغ ذ٤ْٜ٘، ٣ـَٓ ذ٤٘س جُٞٞٞء ٝك٢ ٌٖٓٔ 

ٗلّ جُٞهص ٛٞ ذ٣٤ٍٜ جُ٘ؿحْس، قِٞ، ٝجُ٘ؿحْس و١ ٕٓ قحتَ ٓػًِح.. وٙ أغٍ، ٣رو٠ 

٣ُِٓي إٔ ضٓطؼِٔٚ، ٌُٖ ئق٘ح ذ٘لٍٜ إٔ ٛٞ ٓػًِح ػ٤ِٚ ٝٞٞء ٝجُ٘ؿحْس ك٢ كهًٙ، 

ىٝٔ غٞخ آنٍ ٝجُؼ٤ِٔس ٓحُٞٔ وػٞز ذحُٞٞٞء نحُٙ، ٝغٞذٚ ك٤ٚ ٗؿحْس ٝٓؼ٘

نال٘ ٓولُٞس ٝجُٔحء جٛٞ ٓحك٤ٕ، ٣ح وٝخ ٗٙ ُطٍ، أػَٔ ئ٣ٚ ك٢ وٙ ًِٚ، جؿَٓ 

ذى٢ٗ ٝال غٞذ٢ ٝال جضٞٞأ! ٓحك٤ٕ.. ال جْط٤٣غ.. ك٤ؼَٔ ئ٣ٚ؟ هحُٞج "ٝؾد ؿَٓ 

غٞذٚ" ٖٞف جُطٍض٤د ذو٠، ٤ٛرىأ أٍٝ قحؾس ٣ـَٓ غٞذٚ، ٤ُٚ ٣ح ػْ؟ هحُِي ألٕ ئق٘ح 

جُك٘حذِس ٣ٌٕٞ ػٖ جُكىظ جألٚـٍ ٝجألًرٍ ٣ٌٕٝٞ ػٖ ٗؿحْس هِ٘ح إٔ جُط٤ْٔ ػ٘ى 

جُرىٕ، أٓح ٗؿحْس جُػٞخ ٝجُروغ كال ٓىنَ ُط٤ْٔ ك٤ٜح.. ئق٘ح ػ٘ىٗح ٗؿحْس ذىٕ ٝٗؿحْس 

٢ ٢ جُط٤ْٔ ٣وّٞ ك٤ٚ ٓوحّ جُٔحء؟ جُكىظ ٝٗؿحْس جُرىٕ. ٝئ٣ٚ ئُغٞخ ٝقىظ.. ئ٣ٚ ئُ

رو٠ ٓحك٤ٕ ذىٕ ػ٘ٚ، ك٤رىأ ذحُػٞخ جُط٤ْٔ ال ٣وّٞ ك٤ٚ ٓوحّ جُٔحء؟ ٗؿحْس جُػٞخ. ٣

أًُٝح.. هحٍ "ٝؾد ؿَٓ غٞذٚ"، أًُٝح ؿَٓ جُػٞخ قط٠ ُٞ ج٤ُٔس ًِٜح نِٛص، ألٕ 

ٓؼ٘ى٣ٕ غٞخ آنٍ ٤ٓٝ٘لؼٕ جنِؼٚ ٝأ٢ِٚ ػ٣ٍحٕ ٤ٓٝ٘لؼٕ أض٤ْٔ ػ٘ٚ، ػٖ ٗؿحْس 

جُػٞخ، كٔح٤ُٕ ق٤ِس ئال إٔ أؿَٓ جُػٞخ.. ٣رو٠ ئيٕ ٗوىّ أًُٝح ؿَٓ جُػٞخ. "غْ ئٕ 

ذو٠؟ ٓح أٗص هِص ٣٘لغ ٣ط٤ْٔ  ء ٖٓ ذؼى ؿَٓ جُػٞخ ؿَٓ ذىٗٚ" ٤٢د ٤ُٚكَٟ ٢ٖ

ػٖ ٗؿحْس جُرىٕ، جٖٔؼ٠٘ ٛ٘ح ٣وىّ ؿَٓ جُرىٕ ػ٠ِ ٢ٜحٌز جُكىظ؟ هحُٞج أٙ، ألٕ 



ؿَٓ جُرىٕ ٝجؾد ٝجُط٤ْٔ ػ٘ٚ ٖٓ ٓلٍوجش جُك٘حذِس، جُك٘حذِس ذّ ْٛ ئ٢ُِ هحُٞج ٣ٛف 

ذ٤ٔ٘ؼٞج، جُؿٌٜٔٞ ذ٤وُٞٞج ٤ٓ٘لؼٕ،  جُط٤ْٔ ذىٍ ض٤ٜ٣ٍ ٗؿحْس جُرىٕ، ئٗٔح جُؿٌٜٔٞ

ُي ضٜٞء ٝج٤ُٔس ٛطهِٙ ذحُٞٞٞء ٗؿحْس جُرىٕ جُط٤ْٔ ال ٣وّٞ ٓوحٜٓح، كِٞ أٗ٘ح هِ٘ح 

ٝضرو٠ ػ٘ىى ٗؿحْس ذىٕ، ٛطط٤ْٔ ٚك٤ف ٝضٛف ػ٘ىٗح ذّ ٍٓجػحز جُهالف، آو١ 

ٍٓجػحز جُهالف ذو٠، آو١ ٣ح ؾٔحػس ٍٓجػحز جُهالف، ٍٓجػحز جُهالف جُو١ٞ، 

ٖ جُهالف جُو١ٞ، ج٥ٕ جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ٚكس جُط٤ْٔ ػٖ ٗؿحْس جُرىٕ، جُهٍٝؼ ٓ

ٌُٖ ٓهطِلٞٔ ك٢ ٚكس جُط٤ْٔ ػٖ جُكىظ، ئيٕ ْ٘وىّ ؿَٓ ٗؿحْس جُرىٕ ػٗحٕ 

٢ِٛٗ ٚالز ٚك٤كس ذحإلؾٔحع، ك٘ٗٞف ٍٓجػحز جُهالف ػ٘ى جُؼِٔحء ٝجالٟٗرح٠، 

ح ػ٘ىٗح ٝػ٘ى ؿ٤ٍٗح، ٝذؼى كأًُٝح ضوىّ ؿَٓ جُػٞخ، ألٕ و١ ال ٣وّٞ جُط٤ْٔ ٓوحٜٓح أًِٚ

ًىٙ ٤ٗؿ٢ ٗٗٞف.. ػ٘ىٗح قىظ جُط٤ْٔ ٣وّٞ ٓوحٓٚ ئؾٔحًػح ٝػ٘ىٗح ٗؿحْس ذىٕ جُط٤ْٔ 

٣وّٞ ٓوحٜٓح ػ٘ى جُك٘حذِس كو١، كٍ٘جػ٢ نالف جُٔح٤ٌُس ٝجُٗحكؼ٤س ٝجُك٘حذِس، أنٞجض٘ح 

ٝقرح٣ر٘ح ذٍوٝ، ٕٓ ُٛ٘ػِْٜ ٕٝٓ ػح٣َٖٝ ضرو٠ ٚالض٘ح ذح٢ِس ػ٘ىْٛ ك٤ال ٢ٍٜ 

 كَٟ ٢ٖء ض٣ٍٜ ذٚ ٝض٤ْٔ ػٖ جُرحم . غْ ئٕذىٗي

أٝ ُٞ ًل٠ جألػٟحء ًِٜح ٣رو٠ نال٘ جُكٔى هلل ٝئال ض٤ْٔ، ٣ؼ٢٘ ٝئال ٣لَٟ ٢ٖء 

ذؼى ج٣ُٜحٌز كاٗٚ ٣ط٤ْٔ ُِكىظ. ئال إٔ ضٌٕٞ جُ٘ؿحْس ك٢ ٓكال ٣ٛف ض٤ٜ٣ٍٙ ٖٓ 

جُكىظ ٣ؼ٢٘ ك٢ أػٟحء جُٞٞٞء ٓػًِح كٜ٘ح ٤ٛٓطؼِٔٚ، جُٔحء ٣ؼ٢٘، ذ٤٘س جُٞٞٞء 

ًٟح جُ٘ؿحْس، أٝ ذٔكًِح ٣ٌل٢ ك٤ٚ جالْطؿٔحٌ، ٣ؼ٢٘ نٍٝؼ جُهٍؼ  ًٟح ٣ـَٓ ذٚ أ٣ ٝأ٣

كك٤٘ثًج ٣ٓطؿٍٔ. "٣ٝٛف جُط٤ْٔ ٌَُ قىظ" ٣ؼ٢٘ أٚـٍ أٝ  جُؼحوزُْ ٣طؼى ٓٞٞغ 

أًرٍ "ُِٝ٘ؿحْس ػ٠ِ جُرىٕ ذؼى ضهل٤لٜح ٓح أٌٖٓ" ُِ٘ؿحْس ػ٠ِ جُرىٕ ٣ؼ٢٘ ٣ٛف 

ْس ػ٠ِ جُرىٕ ٣ؼ٢٘ جُ٘ؿحْس ال ٣ؼل٠ ػٜ٘ح، جُط٤ْٔ ٝو١ ٖٓ ٓلٍوجش جُك٘حذِس، ُِ٘ؿح

جُ٘ؿحْس جُط٢ ٣ؼل٠ ػٜ٘ح ٤ٓ٤ًٍ وٓح ٖٓ ق٤ٞجٕ ٢حٍٛ ٝٓح ئ٠ُ يُي، ٣ؼ٢٘ ال ضكطحؼ 

ئ٠ُ ض٤ٜ٣ٍ، كل٤ٚ ٗؿحْس ال جْط٤٣غ ئَجُطٜح أٝ ٢ٍٟٗ٣ جُٔحء، ٓحك٤ٕ ٓحء ٓػًِح، جُٔحء 

كو١، أٓح جُػٞخ  ال ٣ٌل٢ أٝ أضٌٍٟ ذحْطؼٔحٍ جُٔحء كك٤٘ثً أض٤ْٔ ئيج ًحٗص ػ٠ِ جُرىٕ

غ ئق٘ح هِ٘ح ٤ٓ٘لؼٕ. "ُِٝ٘ؿحْس ػ٠ِ جُرىٕ ذؼى ضهل٤لٜح ٓح أٌٖٓ" ٣ؼ٢٘ هرَ ٓح وٝجُر

ضط٤ْٔ ػٜ٘ح نللٜح، نلق جُ٘ؿحْس ٓح أٌٓ٘ي يُي، ذا٣ٚ ذو٠؟ ذٔٓف جُ٘ؿحْس ج٢ٍُرس 

ٝقي جُ٘ؿحْس ج٤ُحذٓس، ٣رو٠ ٓطط٤ٕٔٔ جألٍٝ، ضٔٓف ج٢ٍُرس ذٔ٘ى٣َ ذو٠ ٝال أٌٜ 

لٜح، ٝضكي ج٤ُحذٓس ٣و٠ نللص جُ٘ؿحْس ٓح أٌٓ٘ي، ٝذؼى ًىٙ ئق٘ح ٝال ٓحء ػٗحٕ ضهل



هِ٘ح ال ضٍُٝ جُ٘ؿحْس ئال ذحُٔحء قط٠ ُٞ ٗٗلص قط٠ ُٞ ؾلص ال ذى ٖٓ ٓحء، ٤٢د ٓح 

أٗح ٓؼ٘ى٣ٕ ٓحء ٝهى نللطٜح ٓح أْط٤٣غ، ق٤٘ثً ضط٤ْٔ، ال ذى ٖٓ ضهل٤لٜح ٓح أٌٖٓ غْ 

ٕ ٌٍٞٝز ٝال ذى إٔ ضٓطلٍؽ ْٝؼي ضط٤ْٔ. "كإ ض٤ْٔ ُٜح هرَ ضهل٤لٜح ُْ ٣ٛف" أل

٠ٍٖٝ ُِط٤ْٔ. جُػحٖٓ ٖٓ ٠ٍٖٝ جُط٤ْٔ: "إٔ  7ئ٠ُ جُط٤ْٔ، ًىٙ  ؿأأًُٝح غْ ذؼى يُي ضِ

٣ٌٕٞ ذطٍجذح ٢ٌٜٞج ٓرحقح ؿ٤ٍ ٓكطٍهح ُٚ ؿرحٌ ٣ؼِن ذح٤ُى" جُط٤ْٔ ال ذى، ١َ ٓح هِ٘ح 

ًٟح ال ذى ك٤ٚ ٖٓ  ًىٙ ك٢ جُٞٞٞء ٝجُـَٓ ال ذى ٖٓ ٓحءج ٢ٌٜٞج ٓرحـ، كحُط٤ْٔ أ٣

ضٍجذح ٢ٌٜٞج ٓرحـ، ذّ ُٛ٘ٝوو قحؾس، ئ٣ٚ؟ ؿ٤ٍ ٓكطٍم، كال ذى ٖٓ ضٍجخ ٝجٍُٔجو 

ًٔح قووٚ جُؼالٓس جُهِٞض٢ ك٢ قح٤ٖس جُٔ٘ط٠ٜ ؿرحٌ جُطٍجخ ٤ُّٝ جُطٍجخ يج جُـرحٌ 

كحُٔوٛٞو ٤ُّٝ جُطٍجخ يج جُـرحٌ، جٍُٔجو ؿرحٌ جُطٍجخ ٤ُّٝ جُطٍجخ يج جُـرحٌ، ٣ؼ٢٘ 

ضط٤ْٔ ذـرحٌ، ؿرحٌ جُطٍجخ أٝ ٓػًِح ٌَٓ ك٤ٚ ؿرحٌ أٝ ؾٙ،  ئ٣ٚ؟ ٣ؼ٢٘ جُٔوٛٞو إٔ

جُؿٙ ٤ٓ٘لؼٕ ٌُٖ ٓػًِح ذٍوػس قٔحٌ ٝػ٤ِٜح ؿرحٌ أٝ قحت١، ؾىجٌ ٝػ٤ِٚ ؿرحٌ أٝ 

ذال٠ ٝػ٤ِٚ ؿرحٌ، ًَ وٙ ٣٘لغ، كحُٔوٛٞو ؿرحٌ، هحٍ ذطٍجذح ٣ؼ٢٘ ُٚ ؿرحٌ ًٔح هحٍ 

ذى ٖٓ ؿرحٌ ٣ؼِن ذح٤ُى،  ك٢ يجش جُٔٓطو٘غ، ذطٍجذح ٢ٌٜٞج ؿ٤ٍ ٓكطٍهح ُٚ ؿرحٌ، ال

ألٕ جهلل ضؼح٠ُ هحٍ "كط٤ٔٔٞج ٚؼ٤ىج ٤٢رح كحٓٓكٞج ذٞؾٌْٞٛ ٝأ٣ى٣ٌْ ٓ٘ٚ" كال ذى ٓ٘ٚ، 

ٓ٘ٚ و١ ٣ؼ٢٘ قحؾس ضؼِن ذح٤ُى، ًٌٛج هحٍ أٚكحذ٘ح ٌقْٜٔ جهلل، كال ذى ٖٓ ضٍجذح ُٚ 

ٝجُكؿٍ جألِّٓ ٝٓح ئ٠ُ يُي، ٝٗك٤ص  ٌ٘ٞزؿرحٌ كال ٣ٛف ذـ٤ٍ جُطٍجخ ًحُؿٙ ٝجُ

ؿحٌز ٤ٓ٘لؼٕ ٝجٍَُٓ ٤ٓ٘لؼٕ ئال إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؿرحٌ. "ذطٍجذح ٢ٌٜٞ" ٣ؼ٢٘ ًٔحٕ جُك

ًٟح ك٤ٚ ٢ٌٜٞ، ئق٘ح ػٍك٘ح إٔ  جُطٍجخ ك٤ٚ ٢ٌٜٞ ٝجُٔحء ك٤ٚ ٢ٌٜٞ؟ جٙ، جُطٍجخ أ٣

جُٔحء ج٣ٌُٜٞ ٛٞ جُٔحء ج١ًُِ ُْ ٣ٓرن جْطؼٔحُٚ، ُٝٚ أٓػِس، ٌُٖ هِ٘ح إٔ جُٔحء ج٣ُحٍٛ 

٢ ٛٞ ئ٣ٚ؟ ٣طوح٢ٍ ػٖ ٔٓطؼَٔ ك٢ ٌكغ قىظ، ئُٖٓ أٓػِطٚ جُٔٓطؼَٔ، جُو٤َِ جُ

٢ أٗص ؿٍكص ٓ٘ٚ، ال ئ٢ُِ ٣طوح٢ٍ ػٖ جألػٟحء كًٌُي جُطٍجخ، جألػٟحء، ٕٓ ئُ

جُطٍجخ ج١ًُِ ٓٓكص ذٚ ٝؾ٢ٜ جُٔط٘حغٍ وٙ، ضٍجذح ٓٓطؼَٔ، ٤ٓ٘لؼٕ جْطؼِٔٚ ٍٓز 

ك٤ٚ  ٢ أٗح أنًش ٓ٘ٚ وٙ ٓحك٤ٕ ٌِٓٗس ك٤ٚ، كِٞ إٔ ك٤ٚ قٜٞغح٤ٗس، ئٗٔح جُطٍجخ ئُ

ضٍجخ ٝؾٔحػس ٣ٍٟذٕٞ ػ٤ِٚ، جُطٍجخ وٙ ٢ٌٜٞ ٓحك٤ٕ ك٤ٚ ٌِٓٗس ئٗٔح ئ٢ُِ ٕٓ 

٢ٌٜٞ ٛٞ جُٔط٘حغٍ ٖٓ أػٟحءْٛ، ض٘رٚ ًُٜج. "ذطٍجذح ٢ٌٜٞج ٓرحقح" كال ٣ٛف جُط٤ْٔ 

ذطٍجذح ؿ٤ٍ ٓرحـ، ًٔحٕ جُطٍجخ ك٤ٚ ؿ٤ٍ ٓرحـ؟ جٙ ًحُٔـٛٞخ ٝو١ ٖٓ ٓلٍوجش 

ِٚ ٖٓ ٓلٍوجش جُك٘حذِس، كال ٣ؿَٞ جُك٘حذِس، جُٔـٛٞخ، ػىّ ٚكس جُـٛد وٙ ً



جُٞٞٞء ذحُٔحء جُٔـٛٞخ ٝال جُـَٓ ذحُٔحء جُٔـٛٞخ ٝال جُط٤ْٔ ذحُطٍجخ 

ًٟح ؿ٤ٍ ٓكطٍم، ٣ؼ٢٘ ُْ جُٔـٛٞخ ًحُٔحء جُ ١ً ؿٛرطٚ ٖٓ أٌٜ ٖهٙ ٓػًِح. أ٣

١ً ٣ٞٞغ ك٢ جُ٘حٌ ٤ُٓطؼَٔ ك٢ ضٓطؼَٔ ك٤ٚ جُ٘حٌ، كٔح ُوم ٖٓ نُكح ٝج٣ُٞخ جُ

ُي، ال ٣ٛف جْطؼٔحُٚ، جُطٍجخ جُٔكطٍم ال ٣ٛف جْطؼٔحُٚ. "ُٚ جُر٘حء ٝٓح ئ٠ُ ي

ؿرحٌج ٣ؼِن ذح٤ُى" كايج ًحٕ ال ؿرحٌ ُٚ كال ٣ٛف جُط٤ْٔ ػ٤ِٚ، كِٞ، كِٞ ٍٞخ ػ٠ِ 

ضٍجخ ك٤ٚ ؿرحٌ ك٤ٛف ض٤ٔٔٚ، كإ ُْ ٣ؿى يُي؟ و١ ٓٓأُس أنٍٟ ذو٠، ئق٘ح ػٍك٘ح 

ٓحك٤ٕ ٓحء ٝٓحك٤ٕ  ٠ٍٖٝ جُط٤ْٔ، كإ جنطَ ٠ٍٖ ٖٓ ٠ٍٖٝ جُط٤ْٔ أٝ ُْ ٣ؿى،

ضٍجخ ٢ٌٜٞ ٓرحـ ؿ٤ٍ ٓكطٍم ُٚ ؿرحٌ، ٓحك٤ٕ، ال ٓحء ٝال ضٍجخ، ٝو١ ذطكَٛ 

ػ٠ِ كٌٍز، ٣ؼ٢٘ ػحكحٗح جهلل ٝئ٣حًْ، ُٞ ٖهٙ ٓٓؿٕٞ ٓػًِح ٝٓحك٤ٕ ال ٓحء ٝال 

 ضٍجخ ٝال ؿرحٌ ٝال أ١ قحؾس، ٣ؼَٔ ئ٣ٚ؟ كحهى ج٣ٌٜٞ٣ُٖ كوحٍ "كإ ُْ ٣ؿى يُي"

٢ ٛٔح جُٔحء ٝجُطٍجخ، أٝ قط٠ ك٤ٚ ٓحء ٖ، ج٣ٌٜٞ٣ُٖ ئ٢ُ ٢ٛ ٚالز ػحوّ ج٣ٌٜٞ٣ُئُ

ٓٞؾٞو أٝ ك٤ٚ ضٍجخ ٓٞؾٞو ذّ ٛٞ ٤ٓوىٌٔ ٣ٓطؼِٔٚ، ػ٘ىٙ ؾٍٝـ ٝهٍٝـ ال ٣ٌٖٔ 

إٔ ٣ٜٔٓح ٓحء ٝال ضٍجذح أٝ ٖهٙ ٣ٍٓٝ ٗحتْ ػ٠ِ ج٣ٍٍُٓ ٓر٤ؼٍكٕ ٣طكٍى 

ٝٓكىٔ ػ٘ىٙ ٤ٞٞ٣ٚ ٝال ٤٣ٔٔٚ، ك٤ٚ ٓحء ٝك٤ٚ ضٍجخ ذّ ٛٞ ٕٓ ػحٌف ٣َٞٚ 

هحػى ًىٙ ٓكرِٞ ػ٠ِ ٣ٍٍْٙ، ٣ؼ٢٘ ٌٚٞ ًػٍز ؾًىج ُؼحوّ ج٣ٌٜٞ٣ُٖ، كىٙ ُْٜ، 

جْٔٚ ػحوّ ج٣ٌٜٞ٣ُٖ، ٣ؼ٢٘ ال ٓحء ٝال ضٍجخ، ٣ؼَٔ ئ٣ٚ؟ ال ذى إٔ ٢ِٛ٣؟ جُٛالز 

و١ ٓرطٓو٣ٕ ١ ؾٔحػس، ٢ٍٞ ٓح ك٤ٚ ػوَ ال ضٓو١ جُٛالز، قط٠ ٣وُِٞي، ٣أض٤٘ح ئٕ 

٢ِٛ، ػؿُش ػٖ جُو٤حّ ٢ِٚ ٖحء جهلل ك٢ ذحخ جُٛالز ٢ٍٞ ٓح ك٤ٚ ػوَ الَّ ض

هحػًىج، ٕٓ ػحٌف ضوؼى ٢ِٚ ٟٓؿًؼح، ٕٓ ػحٌف ضٟؿغ ٢ِٚ ذٍأْي، ٕٓ 

ػحٌف ض٢ِٛ ذٍأْي ٢ِٚ ذؼ٤٘ي، ٕٓ ػحٌف ض٢ِٛ ذؼ٤٘ي ج١ٞٗ ذوِري، ٓحك٤ٕ 

ُي ٖهٙ ٓؼطوال ُٓحٗٚ ٤ٓٝؼٍكٕ ٣طكٍى قَ، الَّ ض٢ِٛ، ٢ٍٞ ٓح ك٤ٚ ػوَ، ذ٤وٞ

جُٛالز ػ٠ِ هِري ٝج١ٞٗ ًىٙ أٗي ذطوٍأ ي أٍٓ هٍجءز ٤ٓٝؼٍكٕ ٣ؼَٔ أ١ قحؾس ٣وُٞ

ٝج١ٞٗ ذوِري أٗي ٌجًغ ْٝحؾى، ٛطوٍٞ جهلل أًرٍ ذوِري، ٝأٗص ٓرطؼِٕٔ أ١ قحؾس 

ٝأٗص هحػى ًىٙ، ٝال ذطكٍى ُٓحٗي، ٓحك٤ٕ أ١ قَ، ج١ٞٗ ذوِري أٗي هحتْ ٝأٗي ضوٍأ 

ُٝي جُلحضكس ٝج١ٞٗ ذوِري أٗي ٌجًغ ٝج١ٞٗ ذوِري أٗي ضوٍٞ ْٔغ جهلل ُٖٔ قٔى، ٌذ٘ح 

جُكٔى ًٌٝٛج، ٢ٍٞ ٓح ك٤ٚ ػوَ، ٖٞكٞج أ٤ٔٛس جُٛالز ٣ح ؾٔحػس ٝأٗحِ ٗٓأٍ جهلل 

جُؼحك٤س ك٢ ٚكطْٜ ٝهٞضْٜ ٝال ٣ِٕٛٞ. "كإ ُْ ٣ؿى يُي" ٣ؼ٢٘ ال ٓحء ٝال ضٍجخ 



ذ٢ٍٝٗٚ، ٣ؼَٔ ئ٣ٚ؟ ًٓٛر٘ح جُكٔى هلل َْٜ ك٢ جُٔٓأُس و١، جُٗحكؼ٤س ذٍوٝ قرح٣ر٘ح 

٘ح َْٜ. هحٍ "٠ِٚ جُلٍٜ رًٛو١، أٓح ئق٘ح كٔ ذّ ػ٘ىْٛ ٚؼٞذس ٣ٖٞس ك٢ جُٔٓأُس

كو١ ػ٠ِ قٓد قحُٚ" جُلٍٜ كو١ و١ ك٤ٜح ٖـالٗس ًىٙ ذّ ئق٘ح ٕٓ ٣ٍ٘ٛٞ ك٤ٜح، 

٢ٗٔ٘ٛ ٓغ جُٔطٖ ذّ ٝٗهطٍٛ جٌُالّ ٣ٖٞس. "٠ِٚ جُلٍٜ كو١" ذحنطٛحٌ 

ٝذُٜٓٞس ٣ؼ٢٘ ٖٓ ؿ٤ٍ ٗٞجكَ، ال ضَٛ جُ٘ٞجكَ، َٚ جُلٍٜ كو١، كؿٍ ٝظٍٜ 

ٝجُؿٔؼس، ٓط٤ِٕٛ ٗٞجكَ نحُٙ، ُٝٔح ض٢ِٛ جُلٍٜ كو١  ٝػٍٛ ٝٓـٍخ ٝػٗحء

ْطوطٍٛ، ٢رًؼح ػ٠ِ هىٌ قحُٚ ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ ٓح ٛٞ ػ٤ِٚ، ػ٠ِ هىٌ قحُٚ، ػ٠ِ جُٛلس 

جُط٢ ٣ٓط٤٣غ إٔ ٢ِٛ٣ ػ٤ِٜح، ٖٓ ؿ٤ٍ ٝٞٞء ٝال ض٤ْٔ ٝظحٍٛ جٌُالّ قط٠ ُٝٞ ًحٕ 

ؿُب" ُٔح ذرىٗٚ ٗؿحْس ذؼى إٔ ٣هللٜح ٓح أٌٖٓ. "ٝال ٣ُ٣ى ك٢ ٚالضٚ ػ٠ِ ٓح ٣

وٌِٝ ُٔحيج ٣وْٓ  ٗأٝ  ٖض٢ِٛ جُلٍٜ كو١، كح٣ًٍٖ ٣ح ؾٔحػس ُٔح هِص ٌُْ ٖٓ 

، ٝهِ٘ح إٔ جُؼِٔحء ال ٣وٕٓٔٞ ًٛج ُِط٤٣ُى ٝؾرحشجُؼِٔحء جُؼرحوجش ئ٠ُ كٍٜٝ ْٖٝ٘ ٝ

ك٢ جُٖٓ٘ ٝئٗٔح ألٗٚ ْططٍضد أقٌحّ ػ٠ِ ًٛج جُطو٤ْٓ؛ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى جُطؼحٌٜ 

إلٌٗحٌ ٝٓح قٌْ جُؼرحوز ئيج كوىش ًٛج جُؿُء ٜٓ٘ح ٝجُػٞجخ جُٔطٍضد ػ٠ِ ًًِح ٝػىّ ج

ُي ًىٙ ػٗحٕ ضُٛى ك٢ جُٖٓ٘، و١ ذٍوٝ ٖٓ جألقٌحّ ...أقٌحّ ضطٍضد، ٕٓ ذ٤وٞ

ض٢ِٛ جُلٍٜ كو١، ال ض٣ُى  ٤٣ٌٜٞ٣ٖي ُٔح ض٢ِٛ ٝأٗص ػحوّ جُجُٜٔٔس ؾًىج. هحُ

ػ٠ِ ٓح ٣ؿُب ك٢ جُٛالز، ٣ؼ٢٘ ٛطوٍٞ جهلل أًرٍ، ٛطوطٍٛ ػ٠ِ جألًٌحٕ 

حش، أ١ ْ٘س ٛطوُٜٞح ٛطرو٠ آغْ ٝٚالضي ذح٢ِس ػ٠ِ جُٛك٤ف، ٢رًؼح ذٍوٝ ٝجُٞجؾر

ذّ أٗح ذوُِٞي  ٝال ك٠ جػحوزك٤ٚ ن٘حهحش ًىٙ ُٝٗجػحش ك٢ جًُٔٛد، ٣ٓطكد ال ئػحوز 

جُٔؼطٔى، جُٔٞٞٞع ٣ؼ٢٘ ٓكطحؼ ًالّ ًط٤ٍ ذّ ئق٘ح ٓح٤٤ٖٖ ػ٠ِ جنطٛحٌ جُٔطٖ 

َجو كٛالضٚ ذح٢ِس" ك٤ؼ٢٘ ػ٠ِ أو ٓح ٗوىٌ. "ال ٣ُ٣ى ك٢ ٚالضٚ ػ٠ِ ٓح ٣ؿُب كإ 

ٛطوٍٞ ئ٣ٚ؛ جهلل أًرٍ، جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ، ال ضوٍٞ وػحء جْطلطحـ ٝال ضوٍٞ أػٞي 

ذحهلل ٖٓ ج٣٤ُٗحٕ جٍُؾ٤ْ ٝال ضوٍٞ ذْٓ جهلل جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ، ٢رًؼح جُٗحكؼ٤س ٣ُػِٞج 

جُلحضكس  ٓ٘٘ح ٛ٘ح ألٕ جُرِٓٔس ػ٘ىْٛ آ٣س ٖٓ جُلحضكس، ئق٘ح ػ٘ىٗح جُرِٓٔس ٤ُٓص آ٣س ٖٓ

كٕٔ ٛطوٍٞ ذْٓ جهلل جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ، ٛطوٍٞ؛ جهلل أًرٍ، جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ، 

جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ، ٓحُي ٣ّٞ جُى٣ٖ، ئ٣حى ٗؼرى ٝئ٣حى ٗٓطؼ٤ٖ، جٛىٗح جٍُٛج٠ جُٔٓطو٤ْ، 

 ٣ًٖ أٗؼٔص ػ٤ِْٜ، ؿ٤ٍ جُٔـٟٞخ ػ٤ِْٜ ٝال جُٟح٤ُٖ،ٍٚج٠ جُ



.....غْ جهلل جًرٍ ٝال ضوٍٞ ءج٤ٖٓ الٕ ءج٤ٖٓ ٓٓطكرس ٤ٓ٘لؼٕ ضوُٜٞح. ٝٓطوٍجٔ ٌْٞز 

 .ٝال أ٣س ذؼى جُلحضكس الٜٗح ٓٓطكرس. ٛطوطٍٛ ػ٢ِ جُٔؿُء كو١ جًٌحٕ ٝٝجؾرحش

 ٌذ٘ح ُٝي-ْٔغ جهلل ُٖٔ قٔى -قىز(ْركحٕ ٌذ٢ جُؼظ٤ْ )ٍٓز ٝج-ًٌٞع  غْ جهلل جًرٍ

 جُكٔى

 .جُٞجؾد ذّ ٓطوُٕٞ قٔىًج ًػ٤ًٍج ٤٢رح

ْركحٕ ٌذ٢ جالػ٢ِ)ٍٓز ٝجقىز(ًٌٝٛج ًٔح ٤ْأض٤٘ح ك٢ جُٛالز ٖٓ -غْ جهلل جًرٍ

 .جًٌحٜٗح ٝٝجؾرحضٜح

  .جُٔطٖ)كال ض٣ُى ػ٢ِ ٓح ٣ؿُء ك٢ جُٛالز(كإ َجو كٜٞ أغْ ٝٚالضٚ ذح٢ِس

ح ٣ؿُء ٝال جػحوز جيٕ ْط٢ِٛ جُلٍٜ كو١ ٓل٤ٕ ٗٞجكَ ٝال ض٣ُى ك٢ جُٛالز ػ٢ِ ٓ 

 .ُٔح ضؿى جُٔحء كال ضؼ٤ى جُٛالز كٛالضي ٚك٤كس

 كَٛ)ٝجؾد جُط٤ْٔ جُط٤ٔٓس ٝضٓو١ ًْٜٞج(

  .١َ ٓح هِ٘ح ك٢ جُٞٞٞء ٝجُـَٓ كحُط٤ْٔ ٓػَ جُٞٞٞء ٝجُـَٓ ه٤حًْح

 ه٤حِ ك٢ جُؼرحوجش جٛٞ ٣ح ؾٔحػس ُِ٘حِ ج٢ُ ذطوٍٞ ٓل٤ٕ ه٤حِ ك٢ جُؼرحوجش. 

ؼرحوجش ٝجُىٌِ ج٢ُ كحش ٖٞف ًحٕ ػ٘ىٗح ًحّ ه٤حِ ك٢ ًَ ٣ٖٞس ٛوٌُْٞ ه٤حِ ك٢ جُ

  .جُؼرحوجش

ٝجؾد جٛٞ ٝجؾد ٝٛطرو٢ ٢ٜحٌضي ذح٢ِس ُٞ ضؼٔىش ضًٍٚ ٝجُٞجؾد وٙ ؾح١  

 .ذحُو٤حِ ػ٢ِ قى٣ع جُٞٞٞء

 جُٔطٖ)ٝجؾد جُط٤ْٔ جُط٤ٔٓس ٝضٓو١ ًْٜٞج ٝكٍٝٞٚ نٔٓس(

ٝجُٞجؾد ًًُٝي ًٔح ٍٖق٘ح جٗ٘ح ٗلٍم ك٢ ج٣ُٜحٌز ٝجُـَٓ ٝجُط٤ْٔ ذ٤ٖ جُلٍٜ  

 .جُٛالز ٝجُكؽ جٓح ؿ٤ٍ ًىز كحُلٍٜ ٝجُٞجؾد ْٞجء

 جُٔطٖ)ٝكٍٝٞٚ نٔٓس ٓٓف جُٞؾس ٝٓ٘ٚ جُِك٤س(

  .ذّ ٛ٘ح ٕٓ ٛ٘هَِ قط٢ ُٞ ًحٕ جُٗؼٍ نل٤لًح

ك٢ جُٞٞٞء هِ٘ح ْحذوًح ٣ؿد ضه٤َِ جُٗؼٍ جُهل٤ق ٝال ٣ؿد ضه٤َِ جٌُػ٤ٍ ٝك٢  

ضهَِ ٣ِٓوًح ال نل٤ق ٝال غو٤َ. ٣رو٢  جُـَٓ ٣ؿد ضه٤َِ جُٗؼٍ ٣ِٓوًح ٝك٢ جُط٤ْٔ ال

 .جُٞؾس ٝٓ٘ٚ جُِك٤س ٌُٖ ال ضهَِ جُٗؼٌٞ نل٤لس ًحٗص جٝ غو٤ِس



ًًُٝي وجنَ جُلْ ٝجالٗق ٓل٤ٕ جْطؼٔحٍ ُِطٍجخ وجنَ جُلْ ٝجالٗق ٝٓل٤ٕ جونحٍ 

 .جُطٍجخ ك٤ٜٔح ٣ؼ٢٘ ٓل٤ٕ ٟٟٓٔس ٝال جْط٘ٗحم

 جُٔطٖ)ٓٓف جُٞؾس ٝٓٓف ج٤ُى٣ٖ ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ(

  .ح ٝالو ...جٌُٞع ٣ح قرح٣ر٢ ...جٌُٞع ٣ح ٢ِرس ػِْجٌُٞع ٣

جٌُٞع)ٝػظْ ٢ِ٣ جالذٜحّ ًٞع ٝٓح ٢ِ٣ ُهٍ٘ٛٙ جٌٍُْٞع ٝجٍُْؾ ٓح ١ْٝ (جٌُٞع 

  وز ٕٓ وز

وز ٓٞكن ٣ؼ٢٘ ٓٓف ج٤ُى٣ٖ ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ ٣ؼ٢٘ جٌُل٤٤ٖ ١َ ؿَٓ ج٤ُى٣ٖ ج٢ُ ن٘طْ  

 .جُّ٘ٞ ٢ِ٣ ٗحهٝ جُٞٞٞء

ٖٓ ًحٕ ٤ٖهٚ ًطحذٚ كه٣أٙ جًػٍ ٖٓ ٚٞجذٚ( كلطف ٍٓز ٝجقى جنى جُؼِْ ٖٓ جٌُطد )ٝ

 جُٔـ٢٘ الذٖ هىجٓس )ؾحخ كوس ٓوحٌٕ ٤ْري ٖٓ جُطًٔٛد(

٤ُاًل ٗحهٝ ُِٞٞٞء كأهط٘غ  جْط٤وظ ٖٓ ٗٞٓٚ  ُٖٔ  ج٤ُى٣ٖ  كٞؾى جُك٘حذِس ٣ٞؾرٕٞ ؿَٓ  

ػ٢ِ ضٍؾ٤كحش ج١ًُ ٣وٍأ ُٚ. كوٍأ ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ ٝجُ٘ر٢ ٢ِٚ جهلل ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ )كال 

١ ج٣ٖ ذحضص ٣ىٙ(كوحٍ جؿَٓ جٌُل٤ٖ ٓح٢ٖ جٗٔح جؿَٓ ًَ وز ٤ُس!!!ٝذىأ ٣ؿطٜى ٝهحٍ ٣ىٌ

ضؼرىج)ٛٞ ٢رؼًح جُكٌْ ًِٚ ضؼرى١( ٝذو٢ ٣ٍٗٔ ًٔٚ ًَ ٓح ٣ٛك٢ ٣ٝـَٓ ج٢ُ جٍُٔكن 

 ج٢ُ ٛٞ كحًٍٙ جٌُٞع)ج٢ُ ٛٞ جٌُق ذّ(

 جُٔطٖ)ٝٓٓف جُٞؾس ٝٓٓف ج٤ُى٣ٖ ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ(

ًٛج جنًٗحٙ ٖٓ هُٞٚ ضؼح٢ُ )كحٓٓكٞج ذٞؾٌْٞٛ ٝ ج١ جُؼظْ ج١ًُ ٢ِ٣ جذٜحّ ج٤ُى ٝ

 أ٣ى٣ٌْ ٓ٘ٚ(

هحُٞج جيج ػِن جُكٌْ ذ٣ِٔن ج٤ُى٣ٖ ُٖ ٣ىنَ ك٤ٚ جًٌُجع ًُٜٝج ًحٕ ه٣غ ٣ى جُٓحٌم  

َٔح( ُٜ ٌَِهُس َكحْه٣َُؼٞج َأ٣ِْى٣َ َّٓح َٝجُ ٌُِم  َّٓح َٝجُ  جٌُل٤ٖ ك٢ هُٞٚ ضؼح٢ُ )

ًٝٛج نالكًح ُٓحوض٘ح ُِٗحكؼ٤س  ًًُٝي ٣٘وٝ جُٞٞٞء ّٓ جُلٍؼ ذحٌُق ٤ُّٝ جًٌُجع. 

  .كؼ٘ىْٛ ضٔٓف ج٢ُ جٍُٔكو٤ٖ

 كؼ٘ى جُٗحكؼ٤س ج٢ُ جٍُٔكو٤ٖ ٝػ٘ىٗح ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ 

 جُٔطٖ)ٝٓٓف جُٞؾس ٝٓٓف ج٤ُى٣ٖ ج٢ُ جٌُٞػ٤ٖ (

ًٛج كٍٜ ك٢ ًَ ض٤ْٔ ػٖ ٗؿحْس جُرىٕ ٝػٖ جُٞٞٞء ٝػٖ جُـَٓ. ٝجُط٤ْٔ ٤ُّ ُٚ 

هِص ُي ض٤ْٔ ذىاًل ٖٓ ؿَٓ كهىى ج١ًُ ذٚ  جال ٚلس ٝجقىز جُٞؾس ٝج٤ُى٣ٖ. كٔػاًل ُٞ



ٗؿحْس كأ٣ًٟح جُٞؾس ٝجٌُل٤ٖ ُٝٞ ٓػاًل هِص ُي ض٤ْٔ ػٖ هىٓي جُط٢ ذٜح ؾٍـ كأ٣ًٟح 

 . كٔٓف جُٞؾس ٝٓٓف ج٤ُى٣ٖ كٍٞحٕ ٓٗطًٍحٕ ذ٤ٖ جُٞٞٞء ٝجُط٤ْٔجُٞؾس ٝجٌُل٤ٖ

كحٓٓكٞج )جُٔطٖ )ٝجُػحُع جُطٍض٤د( الٕ ضوىّ جُٞؾس ػ٢ِ ج٤ُى٣ٖ ًٔح ك٢ هُٞس ضؼح٢ُ 

ذٞؾٌْٞٛ ٝ أ٣ى٣ٌْ ٓ٘ٚ( كِٔح ًحٕ جُطٍض٤د  كٍٜ ك٢ جُٞٞٞء كٜٞ كٍٜ ك٢ جُط٤ْٔ. 

كٌحٕ جُطٍض٤د ك٢ ج٣ُٜحٌز جُٛـٍٟ ًحُط٤ْٔ ػٖ ٝٞٞء ألٕ قٌْ جُٞٞٞء. كِٔح ًحٕ 

جُطٍض٤د كٍٞح ك٢ جُٞٞٞء هٜٞ كٍٜ ك٢ جُط٤ْٔ ُٝٔح ًحٕ جُطٍض٤د ٤ُّ كٍٞح ك٢ 

ًرٍ( ال ٣ؿد ك٤ٚ جُطٍض٤د. ًًُٝي جُط٤ْٔ ػٖ جُـَٓ كحُط٤ْٔ ػٖ جُـَٓ )جُكىظ جال

ٗؿحْس جُرىٕ كال ٣ؿد ك٤ٚ جُطٍض٤د كٖٔ ض٤ْٔ ٓوىٓح ٣ىٙ ػ٢ِ ٝؾٜٚ كٔح قٌٔٚ ؟ كِٞ 

ْأُي ٖهٙ ٓح قٌْ ضوىّ ج٤ُى٣ٖ ػ٢ِ جُٞؾٚ ك٢ جُط٤ْٔ ؟ كِٞ هِص ذح٢َ ن٣أ ُٝٞ 

 هِص ٚك٤ف ن٣أ ٌُٖٝ ال ذى ٖٓ ضل٤َٛ.

ح جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالٙ ٝؾد ك٢ جُط٤ْٔ جُطٍض٤د جيٕ جيج ًحٗص ج٣ُٜحٌز ذحُٔحء ٣ؿد ك٤ٜ

ٝجُٔٞجالٙ ٝجيج ًحٗص ج٣ُٜحٌز ذحُٔحء ال ٣ؿد ك٤ٜح جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالٙ. جيٕ جُط٤ْٔ ػٖ 

٢ٜحٌز جُٔحء ككٌٔس ًكٌْ ٢ٜحٌز جُٔحء كحُٞٞٞء ٖٓ كٍٝٞس جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز 

س كحُط٤ْٔ ػٖ جُٞٞٞء ٖٓ كٍٝٞس جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز. ٝجُـَٓ ٤ُّ ٖٓ كٍٝٞ

 جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز كحُط٤ْٔ ذىال ػٖ جُـَٓ )قىظ جًرٍ( كال ٣ؿد جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز. 

هحٍ جُٔإُق )ٝجُطٍض٤د ك٢ ج٣ُٜحٌز جُٛـٍٟ ك٤ُِّ ٖٓ ؾٍقٚ ذرؼٝ جػٟحء 

ٝٞٞتس جيج ضٞٞح ػ٘ى ؿِٓس ُٞ ًحٕ ٚك٤كح جٕ ٣طْٔ ُٚ(  كٜحيز ٓٓأُس ٜٓٔٚ ؾىج 

ذرؼٝ جػٟحتس( جيج ضٞٞأ جٕ ٣طْٔ ك٤ُِّ ٖٓ ؾٍقس )ج١ ٣ُِّ  جُٗهٙ ج١ًُ ؾٍقس 

 ُٚ ج١ ُٜحيج جُؿٍـ ًٔح ُٞ ًحٕ ٚك٤كح. 

كٔػال جُؿٍـ ك٢ جٍُأِ كال ٣ٛف جُط٤ْٔ ػٖ ٓٓف جٍُأِ جال ٖٓ ذؼى جٕ ٣ؿَٓ ٣ى٣س 

 ج٠ُ جٍُٔكو٤ٖ . 

جٝ ٖٓ ًحٕ ؾٍقس ك٢ جٍُؾ٤ِٖ كال ٣ٛف جٕ ٣طْٔ جٝال ذَ ٣ـَٓ جػٟحتٚ جٝال غْ 

٣ٓط٤٣غ ؿِٜٓٔح ك٤ط٤ْٔ ق٤ٖ جيٕ كال ٣ؿَٞ ؿَٓ ػ٘ىٓح ٣أض٢ ؾَٓ جٍُؾ٤ِٖ كال 

جٍُؾ٤ِٖ هرَ ٓٓف ٌأْس جٝ ك٢ جٍٝ جُٞٞٞء ذَ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓكِٚ ُٞ ًحٕ ٚك٤كح. 

ُٝٞ ًحٕ جُؿٍـ ك٢ جُٞؾس كٜحيج ك٢ جٍٝ جُٞٞٞء كال ٌِٓٗس قط٠ ُٞ هىٓص 

جُٟٟٔٔس ػ٢ِ جألْط٘ٗحم جٝ جنٍضٜٔح كال ضٍض٤د ذ٤ٖ جُٟٟٔٔس ٝجألْط٘ٗحم 

 ٚ.ٝؿَٓ جُٞؾس كطٛك



ُٝٞ ًحٕ ك٢ ذؼٝ جُٞؾس ؾٍـ ٝذؼٟٚ ٚك٤ف كأٗص ٓه٤ٍ ق٤ٖ جيٕ ذ٤ٖ جٕ ضـَٓ 

جُٛك٤ف ٖٓ جُٞؾٚ جٝال غْ ضط٤ْٔ جٝ جٕ ضط٤ْٔ جٝال غْ ضـَٓ جُٛك٤ف ٖٓ جُٞؾٚ غْ 

 ضٌَٔ ذؼى يُي ذو٤س جػٟحء جُٞٞٞء. 

هحٍ جُٔإُق ٌقٔٚ جهلل )جٍُجذغ جُٔٞجالز ك٤ُِٓٚ جٕ ٣ؼ٤ى ؿَٓ جُٛك٤ف ػ٘ى ًَ ض٤ْٔ( 

٣ُِّ جُٔط٤ْٔ ٛ٘ح ج١ًُ ؾٍقس ذرؼٝ جػٟحء ٝٞٞتٚ جيج ضٞٞأ ٣ُِٓٚ جُٔٞجالز. جٕ 

جُٔٞجالز ٛ٘ح ٢ٛ جٕ ال ٣إنٍ ٓٓف ج٤ُى٣ٖ ذك٤ع ٣ؿق جُٞؾس ُٞ ًحٕ ٓـٓٞال. 

ٗوطٍٜ جٗي ضٞٞأش كحُُّ ج١ًُ ٣ؿق ك٤ٚ جػٟحء جُٞٞٞء )جُُٖٓ جُٔؼطىٍ( ٓػِس 

ى٣ٖ ذك٤ع ٣ؿق جُٞؾس جيج ٣وحٍ ك٢ جُط٤ْٔ ك٘وىٌٙ ذحُٞٞٞء ٝٛٞ جال ٣إنٍ ٓٓف ج٤ُ

 ًحٕ ٓـٓٞال. 

جيٕ ضٔٓف ٝؾٜي جٝال ٝال ضإنٍ ٓٓف ج٤ُى٣ٖ ػ٘ٚ ك٢ َٖٓ ُٞ ًحٕ جُٞؾس ٓـٓٞال 

٤ْؿق ك٤ٚ.كحُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز كٍٞحٕ ك٢ جُط٤ْٔ ػٖ جُكىظ جالٚـٍ ًُٜٝج جٗطرٚ 

 ًُٜز جُٔٓأُس.....ُٞ ًحٕ ك٢ جُكىظ جالًرٍ كال ٣ُِّ جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز. 

كٍٞحٕ ػٖ قىظ جٚـٍ قط٢ ُٞ ًحٕ ٓغ قىظ جًرٍ.....٣ؼ٢٘ ٖهٙ ٌُٖٝ ٛٔح 

ػ٘ىٙ قىظ جٚـٍ ٝجًرٍ كال ذى ٖٓ جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز ذهالف جُـَٓ 

ذحُٔحء....كحُـَٓ ذحُٔحء ٣ٌل٢ ذح٤ُ٘س ٝال ٣ُِّ جُطٍض٤د الٗٚ ضىنَ جكؼحٍ ج٣ُٜحٌز 

ء جُٛـ١ٍ ك٢ جٌُر١ٍ ٝيُي الٕ جكؼحٍ جُـَٓ جًرٍ ٖٓ جكؼحٍ جُٞٞٞء كحُٞٞٞ

 ٓ٘ىٌؼ ضكص جُـَٓ .

ٌُٖ ك٢ جُط٤ْٔ ال ٣ٞؾى جكؼحٍ جهَ ٖٓ جكؼحٍ كحُط٤ْٔ ٚلس ٝجقىز.كأيج ١ٞٗ جْطرحقس جٍٓ 

٣طٞهق ػ٢ِ جُٞٞٞء ٝجُـَٓ ٝجَجُس جُ٘ؿحْس.كحٕ ض٤ْٔ ٤ْطْ ػٖ جُكىغ٤ٖ ذح٤ُ٘س ٌُٖٝ 

ال ٣ٓو١ جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز ًٝٛج ظحٍٛ ًالّ جُهِٞجض٢ ٌقٔٚ جهلل الٗٚ هحٍ :جيج جٗىٌؼ 

جالٚـٍ ك٢ جالًرٍ ْو١ جُطٍض٤د ٝجُٔٞجالز ًحُؼٍٔز ك٢ جُكؽ ك٤وط٢ٟ جٜٗٔح ْو٣ح 

ٌُٕٞ جُـَٓ جًرٍ ٖٓ جُٞٞٞء ٝٛ٘ح ك٢ جُط٤ْٔ جكؼحُٜٔح ٓطٓح٣ٝطحٕ جيٕ ك٢ ًٛج 

 جُٔٞٞغ ُٞ ػ٤ِي قىظ جًرٍ ٝجٚـٍ كال ذى جٕ ضٍضد ٤ُّٝ ًحُٞٞٞء ٝجُـَٓ.

 

ػ٘ى ًَ ض٤ْٔ" ٣ؼ٢٘ كايج ًحٕ ؾٍقٚ هحٍ ٌقٔٚ جهلل : "ك٤ُِٓٚ إٔ ٣ُؼ٤ى ؿَٓ  جُٛك٤ف 

ذٍؾِٚ ٓػًِح ٝوٙ ٓٓأُس ٜٓٔٚ يًٍٛح ٢ٛ ٕٓ ٓطٍضرس ػ٠ِ جُٔٞجالز ٌُٜ٘ح ٓٓأُس ٜٓٔس 

٣ؼ٢٘ جأل٠ُٝ إٔ ٣ؼرٍ ذوُٞٚ " ٣ُِٝٓٚ" ٕٓ ك٤ُِٓٚ، ًٔح يًٍ جُِرى١ ك٢ قح٤ٖطٚ، 



٣ؼ٢٘ ٣ُِّ ٖٓ ُؾٍقٚ ذرؼٝ أػٟحء ٝٞٞتٚ ئيج ضٞٞأ ٣ُِٓٚ جُٔٞجالز ًٔح ػٍك٘ح 

ًحٕ ُؾٍقٚ ذٍؾِٚ ٤ْط٤ْٔ ػ٘ى ؿَٓ جٍُؾَ ٣ؼ٢٘ ذؼى ٓٓف جٍُأِ كإ ٠ٟٓ كايج 

ذؼى جُط٤ْٔ َٖٓ ضلٞش ك٤ٚ جُٔٞالز ٝنٍؼ ٝهص جُٛالز ذ٣َ جُط٤ْٔ ٝجُٞٞٞء ألٕ 

كحضص جُٔٞجالز، ٝئٕ ُْ ٣لص َٖٓ جُٔٞجالز ٣ؼ٢٘ جُُٖٓ ه٣ٍد ٝأٌجو إٔ ٣ُؿىو جُط٤ْٔ 

 تَ جُٜٔٔس ك٢ ًٛج جُٔٞٞغ.ٍٓز أنٍٟ كاٗٚ ٤ْط٤ْٔ كو١، ًٝٛٙ ٣ؼ٢٘ ٖٓ جُٔٓح

ئيج ًحٕ ك٢ ذؼٝ ٝؾٜٚ ٗوٍٞ ضح٢ٗ ذو٠ ًىز ُٗؿَٔ جٌُالّ، ئيج ًحٕ جُُؿٍـ ك٢ ذؼٝ 

ٝؾٜٚ كاٗٚ ٣ه٤ٍ ذ٤ٖ ؿَٓ جُٛك٤ف غْ ٣ط٤ْٔ ػ٠ِ جُؿ٣ٍف أٝ ذ٤ٖ إٔ ٣ط٤ْٔ ػ٠ِ 

جُؿ٣ٍف ٣ٝـَٓ جُٛك٤ف وٙ ك٢ جُٞؾٚ، ئٕ ًحٕ ك٢ جٍُؾ٤ِٖ كال ذى إٔ ٣إنٍ جُط٤ْٔ 

ٍؾ٤ِٖ، ٤٢د ئيج ًحٕ جُُؿٍـ ك٢ جٍُؾَ ٤ْط٤ْٔ ػ٘ى ؿَٓ جٍُؾ٤ِٖ، ئ٠ُ ٓكَ ؿَٓ جُ

ًٟح جُٞٞٞء ٣ر٣َ ألٕ  كإ ٠ٟٓ ذؼى جُط٤ْٔ َٖٓ ضلٞش ك٤ٚ جُٔٞجالز ٝنٍؼ جُٞهص أ٣

كحضص جُٔٞجالز ك٤ٜؼ٤ى جُٞٞٞء ٤ٛٝؼ٤ى جُط٤ْٔ ٍٓز أنٍٟ، أٓح ئيج ُْ ٣لص ٝهص ضلٞش 

 جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٤ُّٝ ٌجكًؼح.ك٤ٚ جُٔٞجالز ك٤ٓط٤ْٔ كو١، ًٝٛج ًِٚ ٓر٠٘ ػ٠ِ إٔ 

هحٍ ٌقٔٚ جهلل: "جُهحّٓ ضؼ٤٤ٖ ج٤ُِّس ُٔح ٣ط٤ْٔ ُٚ ٖٓ قىظ أٝ ٗؿحْس كال ضٌل٢ ٤ِٗس 

أقىٛٔح ػٖ ج٥نٍ ٝئٕ ٗٞجٛٔح أؾُأ" ٓٓأألز ٜٓٔس ذٍٞٚ ٓر٤٘س ػ٠ِ ئٕ جُط٤ْٔ ٓر٤ف 

ؼ٢٘ أٗح ٤ُّٝ ٌجكًؼح، الذى إٔ ضؼ٤ٖ ج٤ُِّس ُٔح ضط٤ْٔ ُٚ ٖٓ قىظ أٝ ٗؿحْس، ٣ؼ٢٘ ئ٣ٚ؟، ٣

وُٞهط٢ ػ٤ِح قىظ أٚـٍ ٝقىظ أًرٍ ٝػ٘ى١ ٗؿحْس ذحُرىٕ ٝأ٣ٌى إٔ أض٤ْٔ كٔحيج 

أٚ٘غ؟ هحُٞج ُضؼ٤ِّٖ ج٤ُ٘س الْطرحقس جُٛالز أٝ ج٣ُٞجف أٝ ٓح ئال يُي ُٔح ٣ط٤ْٔ ُٚ ج٠ُِ 

ٛٞ جُٛالز ٝج٣ُٞجف ٝأػ٤ِّٖ ٚالز كٍٜ ٝال ٚالز ٗحكِس ٖٓ ئ٣ٚ ذو٠؟ ٖٓ قىظ 

ٍ ًحُك٤ٝ ٝجُ٘لحِ ٝجُؿ٘حذس كط١ٞ٘ جْطرحقس ٚالز أٚـٍ ١َ جُرٍٞ أٝ قىظ أًر

جُظٍٜ أٝ ٚالز جُلٍٜ ٖٓ جُكىظ جألًرٍ أٝ جألٚـٍ أٝ جالض٤ٖ٘ ٓغ ذؼٝ ُٞ ًحٕ 

ًٟح ض١ٞ٘ ذًُي جُط٤ْٔ ػٖ ٗؿحْس جُرىٕ، ًٝٛٙ ٓٓأُس  ػ٤ِي قىظ أٚـٍ ٝأًرٍ ٝأ٣

١ ٜٓٔس ٣حؾٔحػس، جٗص ك٢ جُٞٞٞء ٓرطؼِٕٔ ًىز ٝك٢ جُـَٓ، جٗص ك٢ جُٞٞٞء ذط٘ٞ

ٌكغ جُكىظ جألٚـٍٝنال٘ ٕٓ الَّ ضوٍٞ وٙ ُٛالز جُلٍٜ أٝ ُٛالز جُ٘حكِس ألٕ 

وٙ ٌجكغ ُِكىظ، ئٗٔح جُط٤ْٔ ألٗٚ ٓر٤ف كال ذى إٔ ُضؼ٤ِّٖ، ٣ٗط٠ٍ جُطؼ٤٤ٖ ٛ٘ح إٔ ضط٤ْٔ 

ذ٤٘س ٚالز جُلٍٜ أٗي ضٓطر٤ف ذٚ، ٣ٞٗص جْطرحقس جُلٍٜ ٓػًِح جْطرحقس ٚالز جُظٍٜ 

ٝأًرٍ أٝ ٖٓ قىظ أٚـٍ كو١ أٝ أًرٍ ذكٓد  أٝ ٚالز جُلٍٜ ٖٓ قىظ أٚـٍ

أٝ  –ج٢ُِ ػ٤ِي ٣ؼ٢٘ أٝ ٗؿحْس ذحُرىٕ، ئَيج هحٍ: "ضؼ٤٤ٖ ج٤ُ٘س ُٔح ٣ط٤ْٔ ُٚ ٖٓ قىظ 



، كط١ٞ٘ جْطرحقس جُٛالز -ؿ٤ٍ جُكىظ ٣ؼ٢٘ ٖٓ قىظ أٝ ٗؿحْس ًحُ٘ؿحْس ػ٠ِ جُرىٕ

ذىٗي  ٖٓ جُؿ٘حذس أٝ ٖٓ جُكىظ جألٚـٍ أٝ ٖٓ جالض٤ٖ٘ ٓغ ذؼٝ أٝ ػٖ ؿَٓ ذؼٝ

جُؿ٣ٍف ُٞ ًحٕ جُط٤ْٔ ػٖ ؾٍـ ك٢ ذؼٝ أػٟحء جُٞٞٞء ٝال ذى إٔ ض١ٞ٘ جُط٤ْٔ 

، كال ضٌل٢ ٤ٗس أقىٛٔح ػٖ -ػٖ جٍُؾَ ٓػًِح أٝ ٓح ئ٠ُ يُي-ػٖ ؿَٓ يُي جُؼٟٞ 

جُكىظ ال ٣ٌل٢ ػٖ جُ٘ؿحْس ٝجُ٘ؿحْس ال ضٌل٢ ػٖ جُكىظ، الذى ٖٓ ٤ٗس –ج٥نٍ 

الز ٖٓ جُكىظ ٝػ٤ِٚ ٗؿحْس ٤ٓ٘لؼٕ ٢ِٛ٣ ُِؿ٤ٔغ، ُٞ هحٍ ٓػًِح ٣ٞٗص جْطرحقس جُٛ

ألٕ ػ٤ِٚ ٗؿحْس ٌُٖ ُٞ ٟٗٞ جُؿ٤ٔغ ٤ٌْل٢ ض٤ْٔ ٝجقى ٓل٤ٕ ٌِٓٗس، ٣ٌل٢ ض٤ْٔ 

ٝجقى ذّ ذح٤ُ٘س ض١ٞ٘ جُؿ٤ٔغ غْ ضط٤ْٔ ٍٓز ٝجقىز ألٜٗح ٢ٜحٌز ٌٍٞٝز كُطَو٤َّى قٓد 

ٍ أٝ ٤ٗطي ُطو١ٞ ًٛج جُٟؼق جُٔٞؾٞو ك٢ ًٛٙ ج٣ُٜحٌز، كإ ٟٗٞ ٓػًِح جُكىظ جألٚـ

جٗطرٜٞج –جألًرٍ أٝ ٗؿحْس جُرىٕ ٝجقى ْٜٓ٘ كو١ ال ٣ؿُتٚ ػٖ ج٥نٍ، ٝئٕ ٟٗٞ ٗلًِح 

ُٞ ٟٗٞ ٗلًِح ٣ٞٗص جُط٤ْٔ ُٛالز جُٞضٍ ٓػًِح ٓح ٣٘لؼٕ أ٢ِٚ ذ٤ٚ كٍٜ، ُٞ  -٣حؾٔحػس

جكطٌٍش ٓػًِح ئٕ ػ٤ِح جُؼٗحء ٤ٓ٘لؼٕ أ٢ِٚ ذ٤ٚ وُٞهط٢ الذى ٖٓ ٤ٗس جُط٤ْٔ ُِلٍٜ 

ٝ جُ٘لَ، جُلٍٜ أػ٠ِ ٖٓ جُ٘لَ كحُط٤ْٔ ُِلٍٜ ٣ر٤ف جُ٘لَ ػِٗحٕ أ٢ِٚ جُلٍٜ  أ

ـَُٓ، ًَ وٙ ٓر٢٘ ػ٠ِ ئٕ  ٌُٖ جُط٤ْٔ ُِ٘لَ ال ٣ر٤ف جُلٍٜ، ذهالف جُٞٞٞء ٝجُ

ًٞح.  جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٤ُّٝ ٌجكًؼح ُِكىظ، ئٕ ٟٗٞ ذط٤ٔٔٚ ٗلًِح ال ٢ِٛ٣ ذٚ كٍ

ًٓح  قٌٔٚ قٌْ  ألٕ–، ٓحأذ٣َ جُٞٞٞء -ٓر٣الش جُط٤ْٔ نٔٓس–هحٍ: "ٝٓر٣الضٚ نٔ

ًٌج ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ذال ٌٍٞٝز ٝؾٞو جُٔحء -جُٞٞٞء ، ٝٝؾٞو جُٔحء ٣ؼ٢٘ ئيج ً٘ص هحو

جُٔوىٌٝ ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ذال ٌٍٞٝز، ٤٢د ٓحأذ٣َ جُٞٞٞء وٙ ُٔح ٣ٌٕٞ جُط٤ْٔ ذىًُح 

ًٟح ٖٓ  ػٖ جُٞٞٞء، ٌُٖ ئيج ًحٕ جُط٤ْٔ ذىًُح ػٖ ؿَٓ ك٤ر٣ِٚ ٓحأذ٣َ جُـَٓ ًٝٛٙ أ٣

ط٣ٞ٘ٚ ٣ؼ٢٘ ٓحأذ٣َ جُٞٞٞء وٙ ُٔح ٣ٌٕٞ ػٖ جُٞٞٞء، ٌُٖ جألٌٓٞ جُٜٔٔس ك٢ جُ

٣ر٣ِٚ ٓح أذ٣َ جُـَٓ وٙ ُٔح ٣ٌٕٞ ذىًُح ػٖ جُـَٓ ٝئٕ ًحٕ ُِك٤ٝ ٝجُ٘لحِ ال ٣ر٣َ 

ذكىظ آنٍ ؿ٤ٍ جُك٤ٝ ٝجُ٘لحِ، ٝٝؾٞو جُٔحء ٣ؼ٢٘ جُٔوىٌٝ ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ذال 

جُٞهص ذ٣َ ٌٍٞٝز، "ٝنٍٝؼ جُٞهص" ًًُٝي ونٍٞ جُٞهص ١َ ٓح هِ٘ح ئيج نٍؼ 

جُط٤ْٔ ٝئيج ونَ جُٞهص ذ٣َ جُط٤ْٔ قط٠ ُٞ ُـ٤ٍ ٚالز، ٣ؼ٢٘ ُٞ ض٤ْٔ ُؾ٘د ُوٍجءز 

جُوٍإٓ ٓػًِح ٝنٍؼ جُٞهص الذى ٖٓ ض٤ْٔ آنٍ، "َٝٝجٍ جُٔر٤ف ُٚ" ٣ؼ٢٘ ًٞؾٞو جُٔحء 

ًٝٗلحء جُؿٍـ ج١ًُ ض٤ٔٔص ألؾِٚ، ٣ؼ٢٘ ئيج َجٍ جُٓرد ج١ًُ ٖٓ أؾِٚ ض٤ٔٔص َجٍ 

ِٓف ػ٤ِٚ" ًٝٛج جُٔر٤ف ُٚ ٝق٤٘ثً ٣ُِ ُٓ ٓي جْطؼٔحٍ جُٔحء ًٝٞٞءج أٝ ؿًِٓح، "ٝنِغ ٓح 



ئٕ ض٤ْٔ ٓػًِح ٝٛٞ ػ٤ِٚ، ٣ؼ٢٘ ضٞٞأ ًٝحٕ الذّ جُهل٤ٖ غْ ذؼى يُي أقىظ ٝٛٞ 

ًٟح  ٓؼ٘ىٝٔ ٓحء ك٤ٓط٤ْٔ ٝػ٤ِٚ جُهلحٕ، كايج نِغ جُهل٤ٖ ذ٣َ جُٞٞٞء ًًُٝي أ٣

ٞء ك٤ٓر٣َ جُط٤ْٔ، ٝٛٞ ٣ر٣َ جُط٤ْٔ ألٕ جُط٤ْٔ ٣وّٞ ٓوحّ جُٞٞٞء كٔح أذ٣َ جُٞٞ

ًٚال ك٢ هُٞٚ ٓر٣الش جُٞٞٞء.  يًٍٙ أ

ًٟح  ََٝؾى جُٔحء ٝٛٞ ك٢ جُٛالز ذ٣ِص ٝئٕ جٗوٟص ُْ ضؿد جإلػحوز" أ٣ هحٍ: "ٝئٕ 

ًٛٙ ٓر٤٘س ػ٠ِ إٔ جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٝال ٌجكغ، ئيج ٝؾى ٓحًءج ٝٛٞ ٢ِٛ٣ وٙ ُٔح ٣ٌٕٞ ض٤ْٔ 

٢ِ  ًإٔ ٣ٌٕٞ ٣ؼ٢٘ قَٛ ذٓرد ػىّ ٝؾٞو جُٔحء، أٝ هىٌ ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ  ٝٛٞ ٣ٛ

ُِٝؾى جُٔحء ٝهىٌ  ُٚ ٖلحء ٖٓ ُؾٍقٚ أٝ ٓح ئ٠ُ يُي جُْٜٔ ئٗٚ هىٌ ػ٠ِ جْطؼٔحٍ جُٔحء 

ًٍ ألٕ ًحٗص ٚالضٚ ٚك٤كس  ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ٝٛٞ ك٢ جُٛالز كطر٣َ جُٛالز ق٤٘ث

ذحُط٤ْٔ ًُٜج جُؼًٌ كِٔح َجٍ جُؼًٌ كالذى إٔ ٣ٓطؼَٔ جُٔحء وٙ ٝٛٞ ك٢ جُٛالز أٓح ئيج 

٣ؼ٢٘ ضٔص –جُٔحء ذؼى جُٛالز كال ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ط٤ْٔ هحٍ: "ٝئٕ جٗوٟص  ُِٝؾَى

ُغْ ٝؾى جُٔحء قط٠ ُٞ ٝهص جُٛالز ُْ ٣هٍؼ كال ٣ُِٓٚ إٔ ٣ط٤ْٔ،  -جُٛالز ٝجٗوٟص

٣ؼ٢٘ ج٥ٕ ٖهٙ ٢ِٛ٣ جُؼٍٛ كٞؾى جُٔحء ٝٛٞ ك٢ جُٛالز ٗوٍٞ الذى إٔ ضهٍؼ 

ض٢ِٛ ٍٓز أنٍٟ، ٤٢د ذؼى ٖٓ جُٛالز ألٕ ٚالضي ذح٢ِٚ، ٝالذى ٖٓ جُٞٞٞء غْ 

إٔ هحٍ "جُٓالّ ػ٤ٌِْ ٌٝقٔس جهلل، جُٓالّ ػ٤ٌِْ ٌٝقٔس جهلل" ٝؾى ٓحء ُٝٓس جُٞهص 

ًٍ ال ٣ُِٓي إٔ ضٓطؼَٔ جُٔحء ذَ ٚالضي ٚك٤كس، ٌُٖ ٛ٘ح  ذحه٢، ٗوٍٞ ال٣ُِٓي ق٤٘ث

هحُٞج ٣ٓطكد ُٚ ئيج ًحٕ ك٢ جُٞهص إٔ ٣ٓطؼِٔٚ ٣ٝؼ٤ى ٣ؼ٤ى جُٛالز جْطكرحًذح ٤ُّٝ 

ح، ٝجُٔإُق ٛ٘ح هحٍ: "ُْ ضؿد جإلػحوز" ٣ؼ٢٘ ٗل٠ جُٞؾٞخ كو١ ٌُٖ ٗل٢ ٝؾًٞذ

 جُٞؾٞخ ال ٣ؼ٢٘ ٗل٢ جالْطكرحخ.

إٔ ١ٞ٘٣ جق٘ح هِ٘ح الذى ٖٓ ج٤ُ٘س، ٝٚلطٚ إٔ ١ٞ٘٣  -٣ؼ٢٘ ٚلس جُط٤ْٔ–هحٍ: "ٝٚلطٚ 

٣ؼ٢٘ ١ٞ٘٣ جْطرحقس ٓح ض٤ْٔ ُٚ ٖٓ ٚالز أٝ ٚالز كٍٜ أٝ ٢ٞجف ذحٌُؼرس أٝ ٓح 

–ظ أٚـٍ أٝ أًرٍ أٝ ٗؿحْس أٝ جُؿ٤ٔغ ًٓؼح، إٔ ١ٞ٘٣ غْ ٢ٔٓ٣ ئ٠ُ يُي ٖٓ قى

، ٝإٔ ٣ٍٟخ جُطٍجخ ذ٤ى٣ٚ ٓلٍؾط٢ جألٚحذغ ٍٞذس -ٝػٍك٘ح إٔ جُط٤ٔٓس ٝجؾرس

ٝجقىز ٝجألق٠ٞ جغ٘طحٕ"، ٗؼْ ًٛٙ، ٣ٍٟخ جُطٍجخ ذ٤ى٣ٚ ػ٠ِ جُطٍض٤د ذو٠ ُٔح أهُٞي 

ؾط٢ جألٚحذغ، جُطٍض٤د كٍٜ ك٢ جُط٤ْٔ ػٖ جُٞٞٞء، ٣ٍٟٝخ جُطٍجخ ذ٤ى٣ٚ ٓلٍ

٣ؼ٢٘ ٣ٟغ ٣ى٣ٚ ػ٠ِ جُطٍجخ ٣ٍٟٝخ جُطٍجخ ذ٤ى٣ٚ ٓلٍؾط٢ جألٚحذغ، ٤ُٚ ٓلٍؾط٢ 

جألٚحذغ؟ ٤َُٛ جُطٍجخ ئ٠ُ ٓح ذ٤ٜ٘ٔح، ئ٠ُ ٓح ذ٤ٜ٘ح ٓح ذ٤ٖ جألٚحذغ، ٝهحُٞج ٛ٘ح 



٣ُ٘ع جُهحضْ ئيج ًحٕ ك٢ ٣ى٣ٚ نحضْ ٣ُ٘ػٚ، ك٤ٍٟخ جألٌٜ أٝ جُطٍجخ ذ٤ى٣ٚ ٍٞذس 

ط٢ جألٚحذغ ٍٞذس ٝجقىز ٝجألق٠ٞ جغ٘طحٕ، ٝجألق٠ٞ ًٝٛج ٝجقىز ٝضٌٕٞ ج٤ُىجٕ ٓلٍؾ

هٍٞ ك٢ جًُٔٛد ػ٘ىٗح إٔ ال ذى ٖٓ ٍٞذط٤ٖ، هحُٚ جُوح٢ٞ ٝذؼٝ أٚكحذ٘ح ٝٛٞ 

ًٓٛد جُٗحكؼ٤س ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جُلوٜحء كٍٔجػحز ُِهالف هحُٞج جألق٠ٞ جغ٘طحٕ، ٣ؼ٢٘ 

٤حًٗح ٓٓطكًرح، جألق٠ٞ إٔ ضهٍؼ ٖٓ جُهالف، ٢رًؼح جالقط٤ح٠ أق٤حًٗح ٣ٌٕٞ ٝجؾًرح ٝأق

ٛ٘ح ٤ُّ ُِٞؾٞخ ٛ٘ح هحُٞج جألق٠ٞ جْطكرحًذح ٣ؼ٢٘ ٣ٓطكد إٔ ضٍٟخ ٍٓض٤ٖ 

جْطكرحًذح جألق٠ٞ جغ٘طحٕ ٌُٖ جُٛك٤ف ٖٓ جًُٔٛد ٣حؾٔحػس جُٛك٤ف ٖٓ جًُٔٛد إٔ 

جُلٍٜ ٝجُٓ٘س ٍٞذس ٝجقىز، جٗطرٚ ػ٠ِ ًالّ جُٔإُق ٛٞ ذ٤وٍٞ جألق٠ٞ جغ٘طحٕ ٣ؼ٢٘ 

ُٓؼطٔى جًُٔٛد أ ٕ جُلٍٜ ٝجُٓ٘س ٍٞذس ٝجقىز ًٛج ٛٞ جُٛك٤ف ٖٓ جألكَٟ ٌُٖ 

جًُٔٛد ئٗٚ ال ٣ٓطكد ئال ٍٞذس ٝجقىز ًٝٛج ٕٓ ذّ ٝجؾد ذَ ًٛج ٛٞ جُٔٓطكد 

 إٔ ضٍٟخ ٍٞذس ٝجقىز ٤ُّٝ ٍٞذط٤ٖ.

٤٢د هحٍ: "ٝجألق٠ٞ جغ٘طحٕ ذؼى ُٗع نحضْ ٝٗكٞٙ قط٠ ٣َٛ جُطٍجخ ئ٠ُ ٓٞٞؼٚ"،  

هحٍ: "ك٤ٔٓف ٝؾٜٚ ذرح٢ٖ أٚحذؼٚ ًٝل٤ٚ ذٍجقط٤ٚ" ذؼى إٔ ٍٞخ جُطٍجخ ٍٞذس 

َِٔ ٍٓز ٕٓ ٤ٛ٘لغ ضٔٓف  ٝجقىز ٣ٔٓف ٝؾٜٚ أًُٝح ذا٣ٚ؟ نى ذحُي ئٕ جُطٍجخ ُٞ جُْطْؼ

حذؼٚ" ئق٘ح ػ٘ىٗح أٚحذغ ٝػ٘ىٗح جٌُق ذ٤ٚ ضح٢ٗ ًُٜٝج هحٍ: "٣ٔٓف ٝؾٜٚ ذرح٢ٖ أٚ

ٌجقس ج٤ُى ك٤ٔٓف ٝؾٜٚ ذرح٢ٖ أٚحذؼٚ ٣ٝٔٓف ًل٤ٚ ذٍجقط٤ٚ، ٢د ٛ٘ح ًٌُٝ ٓؼحٗح 

ذو٠ ًٌُٝج ك٢ جُؿُت٤س و١، جٗص ذطو٢ُٞ جُطٍض٤د كٍٜ أٓح ٣ٌٕٞ ػٖ قىظ أٚـٍ 

ٚف ذ٘وٍٞ ًىز، ٝذ٘وٍٞ ئٕ ال ذى إٔ ٣ٔٓف ٝؾٜٚ هرَ ٣ى٣ٚ ٝوٙ ٓؼ٠٘ جُطٍض٤د أ٣ٞز 

ٍٞ ًىز، ٤٢د ٛٞ ُٔح ٣ٔٓف ٝؾٜٚ ذرح٢ٖ أٚحذؼٚ ك٤ٌٕٓٞ هى جًطل٠ ذٔٓف ٚف ذ٘و

ذح٢ٖ جألٚحذغ قحٍ ٓٓف جُٞؾٚ ألٗٚ ٤ٛٔٓف ذؼى يُي ًل٤ٚ ذٍجقط٤ٚ، ٣ؼ٢٘ ٣ٔٓف 

ٝؾٜي ذرح٢ٖ أٚحذؼي ٝذؼى٣ٖ ضٔٓف ًل٤ي ذٍجقط٤ي ٝوٙ ٣ٍٚف ك٢ ئٗٚ ال ٣ؼ٤ى ٓٓف 

هحٍ " جٍُٔجو   هالك٠ذح٢ٖ جألٚحذغ ألٕ ذح٢ٖ جألٚحذغ ونِص ك٢ ٓٓف جُٞؾٚ، كحُ

ٛ٘ح جُطٍض٤د ك٢ جُؿِٔس، ٤ٖٝم جالْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س هحٍ: "ْو١ جُطٍض٤د ك٢ ذح٢ٖ ج٤ُى 

ٌٍٞٝز ألٗٚ ُٞ أٝؾر٘ح ٓٓكٚ ٍٓض٤ٖ  ٤ٌْٕٞ نالف هحػىز جُط٤ْٔ"، كك٤٘ثً ٓٓف 

ذح٢ٖ ج٤ُى ُٔح قَٛ ضرًؼح ُٔٓف جُٞؾٚ ْو١ جُطٍض٤د ًٔح ْو١ ٖٓ أػٟحء جُٞٞٞء 

 رًؼح،ئيج ونَ ك٢ جُـَٓ ض



ًٍ ٣ٔٓف ٝؾٜٚ ذرح٢ٖ أٚحذؼٚ ًٝل٤ٚ ذٍجقط٤ٚ ًٝٛٙ ٚلس جُط٤ْٔ، ٣ٝطر٤ٖ ٛ٘ح إٔ  ق٤٘ث

ٓٓطكد، ٝهحٍ جٌُل٤ٖ كو١ ٝٓٓف جًٌُجػ٤ٖ ؿ٤ٍ ٓٓطكد ًٝٛج ٓٓف جًٌُجػ٤ٖ ؿ٤ٍ

 ٛٞ جًُٔٛد ٝقى٣ع ٓٓف جًٌُجػ٤ٖ قى٣ع ٞؼلٚ جإلٓحّ أقٔى ٌقٔٚ جهلل ُْٝ ٣ػرص.

الٗي ؿحُرح  جُٔهطحٌ جُط٤ْٔ ٥نٍ جُٞهصجٕ ٣إنٍ  ُٖٔ ٣ٍؾٞ ٝؾٞو جُٔحء ْٖٝهحٍ 

ضؼطوى جٕ ضؿى جُٔحء جيج ًحٕ ُِظٖ ٝؾٞو ٣رو٠ ج٣ٟح ُِؼحُْ ٖٓ ذحخ ج٠ُٝ جٕ ضؼِْ 

 ٣رو٠ ػ٘ىٗح غالغس جهٞجٍ ُِؼِٔحء ٝؾٞو جُٔحء كطإنٍ

 جٕ ضؼِْ ٝؾٞو جُٔحء ك٢ جُٞهص  -ٔ

 جٕ ضٍؾٞج ٝؾٞو جُٔحء ك٢ جُٞهص -ٕ

% كل٢ ًٛٙ  ٓ٘% ٝ ٓ٘جقطٔحٍ جٙ جقطٔحٍ ال جٕ ٣ٓط١ٞ ػ٘ىى جالٍٓجٕ ٛ٘ح  -ٖ

جالقٞجٍ جُػالغس جأل٠ُٝ إٔ ضإنٍ جُط٤ْٔ ٛ٘ح جال٠ُٝ ُي جٕ ضإنٍ جُط٤ْٔ ٝ ٤ُّ 

جُٞجؾد جٓح جيج ضكووص ػىّ ٝؾٞو جُٔحء أٝ ظ٘٘ص ػىّ ٝؾٞو جُٔحء كحال٠ُٝ جٕ ض٢ِٛ 

لَ ٣ؼ٢٘ حٍ ، ٝ ُٚ جٕ ٢ِٛ٣ ذط٤ْٔ ٝجقى ٓح ٖحء ٖٓ جُلٍٜ ٝ جُ٘ه جٍٝ جُٞهص ذحُط٤ْٔ

ٓح وجّ ٝهص جُٛالز ذحه٤ح جٕ جق٘ح هِ٘ح ٣ر٣َ ذهٍٝؼ جُٞهص ٝ ذىنٍٞ جُٞهص ٌُٖ ٓحوجّ 

ٓػال ض٤ٔٔص ُٛالز جُظٍٜ ذؼى ونٍٞ ٝهطٜح ٣رو٠ ج٢ِٚ ٓحوجّ -ٝهص جُٛالز ذحه٤ح 

جُٞهص ذحه٤ح كٍٝٞح ٝ ٗٞجكَ ٕٓ ٛط٤ْٔ ٌَُ ٚالز ٓحوجّ جُٞهص ذحه٤ح أ٢ِٚ ٌجضرس 

جضرس جُظٍٜ جُرؼى٣س ٝ ُٞ ضًًٍظ ٓػال ٚالز كحتطس ج٤ِٜٚح جُظٍٜ جُور٤ِس ٝ جُظٍٜ ٝ ٌ

، ٢ِٛ٣ ٓحٖحء ٖٓ جُلٍٜٝ ٝ جُ٘ٞجكَ ٓح وجّ جُط٤ْٔ ًحٕ ُِلٍٜ ٝ ٛٞ أػ٠ِ ٤ٖة 

جُط٤ْٔ ُِ٘لَ كال ذى  ٌُٖ ُٞ ض٤ْٔ ُِ٘لَ ُْ ٣ٓطرف جُلٍٜ هِ٘ح ك٢ جٍُٗـ جٗي جيج ٣ٞٗص

، ٚالز جُلٍٜ ٝ ٖٓ ض٤ْٔ جنٍ ُِلٍٜ الٕ جُلٍٜ جػ٠ِ ٝ يًٍٝج ضٍض٤رح ٛ٘ح 

جًطل٠ ذًٜج جُوىٌ ٝال ٤٣َٗ ج٠ُ جنٍٙ ، الز جُ٘لَ ٝ ٢ٞجف جُلٍٜ ٝ ٢ٞجف جُ٘لَٚ

ك٤س جًػٍ ٖٓ يُي ً٘ص ج٣ٌى جٕ جٍٖـ جُ٘ؿحْس ٌُٖ جُٞهص ٢حٍ ٝجُىٌِ جُوحوّ جٕ 

 ٖحء جهلل ٍْ٘ٓع جًػٍ ٖٓ ًٛج ذك٤ع ٠ٜ٘ٗ ًطحخ ج٣ُٜحٌز ٝجالٕ 

 

 

 

  األسئلة من الفيس بوك 



جُؼِْ  ٢ِد ْ٘ٞجش ٤ًق جٞؼٚ ػ٠ِ ٣ٍ٢ن ٙ٘ح ػحتٗس جذ٢٘ ػٍٔٙ ضوٍٞ أنط سؤال

 ج٣ٌىٙ جٕ ٣طوٖ جُِـس جُؼٍذ٤س كؼ٠ِ ٣ى ٖٓ أػِٔٚ ٝ ٗكٖ ك٢ ٍٓٛ ؟ ٝجُٛك٤ف ؟

ك٢ قلظ  أْٛ ٤ٖة جٕ ٣كلظ جُوٍءجٕ ج٣ٌٍُْ ككرر٤ٚ ٝ ٌؿر٤ٚ ك٢ يُي ك٤رىأ ج٣ُلَ 

ع ٝ جُلوٚ قلظ جُوٍءجٕ ٝ ذؼى جٕ ٣٘ط٢ٜ ٓ٘ٚ ٣كلظ ٓح ض٤ٍٓ ٖٓ جُٔطٕٞ ك٢ جُكى٣

جُوٍءجٕ ٢ٔ٘٣ ػ٘ىٙ جُِـس جُؼٍذ٤س ، ٝ ال ذحِ ذكلظ ٤ٖة ٖٓ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ، ج٣ُلَ 

جُٛـ٤ٍ ٣ٓط٤٣غ جٕ ٣كلظ ٤ٖثح ٖٓ جُٔؼِوحش جٝ جالٖؼحٌ جُوى٣ٔس ذك٤ع ٢ٔ٘٣ ُـطٚ ٝ 

٣كد جُِـس جُؼٍذ٤س ٝ ذؼى جٗطٜحء جُوٍءجٕ ٢ٗٔ٣ ػ٠ِ ضى٣ٌؽ ٓؼٍٝف ك٢ جُلوٚ ٝ ؿ٤ٍٙ 

 ِف جذ٘ي ٝ جذ٘حء ج٤ُِٖٔٓٔ جْحٍ جهلل جٕ ٣ٛ

ٓح ٓؼ٠٘ جٖطٍج٠ جإلْط٘ؿحء جٝ جالْطؿٔحٌ ك٢ جُٞٞٞء ٝ جُط٤ْٔ َٛ ٓؼ٘حٙ إٔ  سؤال

 ٣ٓط٘ؿ٢ هرَ جُٞٞٞء ؟

ٓؼ٘حٙ جيج نٍؼ ٓ٘ٚ ٤ٖة ذٍٞ جٝ ؿحت١ جٓح جيج ُْ ٣هٍؼ ٓ٘ٚ ٤ٖة كال ٣كطحؼ ال  

 جالْط٘ؿحء ٝ ال جالْطؿٔحٌ 

 ٝجقى ؟َٛ ٣٘لغ ج٢ِٚ جُظٍٜ ذ٘ٞجكِٚ ذط٤ْٔ  سؤال

 ٗؼْ ٓحوجّ جُٞهص ذحه٤ح ٣رو٠ ٢ِٛ٣ ٓحٖحء ٖٓ كٍجتٝ جٝ ٗٞجكَ  

 ٓح ٞحذ١ ٣َحوز ْؼٍ غٖٔ جُٔحء ذك٤ع ٣٘وَ ُِط٤ْٔ ؟  سؤال

ٞحذ٣ٚ جٕ ال ٣ُ٣ى ػٖ غٖٔ ٓػِٚ ك٢ ٌٓحٗٚ ٣َحوز ًػ٤ٍز ػٍكح جٗطرٚ ألٕ جُٓؼٍ ٣هطِق 

غٖٔ  -١ جٗص ك٤ٚذحنطالف جٌُٔحٕ ،، جُٔحء ه٤َِ ٛ٘ح ٝ ًػ٤ٍ ٛ٘حى كرك٤د جٌُٔحٕ جًُ

ؾ٤٘ٚ كِٞ  ٕٓػِٚ جٕ َجو ٣َحوز ٤ٓ٣ٍز ػٍكح كال ذأِ ٣ؼ٢٘ َؾحؾس جُٔحء ك٢ ٍٓٛ خ 

ٓػال جػطرٍٙ جَٛ جُؼٍف ٣َحوز  ٘جٝ  َٗجو ٗٛق ؾ٤٘ٚ كال ذحِ جٓح ُٞ ٚحٌش 

 ًػ٤ٍز كال ٣ُِٓي جٍُٗجء 

 ٓح جُٔوٛٞو ذوٍٞ جُك٘حذِس ذوطَ جٌُِد جألْٞو جُر٤ْٜ ؟  سؤال

 أٍٓ جُ٘ر٢ ػ٤ِٚ جُٛالز ٝ جُٓالّ 

ٌٖٓٔ ض٤ٞٞف جًطٍ ك٢ جُط٤ْٔ ػ٘ى ونٍٞ جُٞهص ٌَُ ٚالز ٝ ال ٣ؿٔغ ذط٤ْٔ  سؤال

 جًػٍ ٖٓ ٚالض٤ٖ ؟ 



ال ، جٗطرٜٞج جق٘ح ذ٘وٍٞ ٛٞ ٣ط٤ْٔ ُِٛالز ذؼى ونٍٞ ٝهطٜح ٣ؼ٢٘ ٛٞ ٣ٍ٣ى ٢ِٛ٣ 

نٍٞ جُٞهص خ جُظٍٜ ، ُٔح ٣ىنَ ٝهص جُظٍٜ ٣ط٤ْٔ ٢د ٛٞ ذ٤وُِٞي جٗح ض٤ٔٔص هرَ و

وهحتن ٝ ُٞ جقىظ ٝ جيٕ جُظٍٜ َٛ أ٢ِٚ ؟ ال ، ٓط٤ِٕٛ جُٞٞٞء جٙ ، جُط٤ْٔ أل  ٘

جُط٤ْٔ ٓر٤ف ٝ ٤ُّ ٌجكؼح ٢د ض٤ْٔ ذؼى ونٍٞ ٝهص جُظٍٜ ؟ َٚ ٓح ٖثص ٢ٞجٍ 

ٝهص جُظٍٜ ج٠ُ جٕ ٣ىنَ ٝهص جُؼٍٛ َٚ ٓح ٖثص ٖٓ كٍٜٝ ٝ ٗٞجكَ قط٠ ُٞ 

الٕ قٌٜٔٔح ٝجقى قحٍ جُؿٔغ جْٔحء ضؿٔغ ذ٤ٖ جُظٍٜ ٝ جُؼٍٛ الٕ جُٛالض٤ٖ ج

ضوٍٞ ضل٣ٍغ ، ٝ ُٞ ُْ ٣ٌق جُٔحء إلَجُس ٗؿّ جُرىٕ ؟ نال٘ ٛ٘ؼَٔ ج٣ٚ ٣ط٤ْٔ ذىال 

 ػٖ ذ٘وٍٞ ٣ـِٜٓح ُٞ جُٔحء ٣ٌل٢ ، ُٞ ٓح ٣ٌل٤ٕ ٤ْط٤ْٔ ذىال 

 َٛ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ػ٠ِ ًٓٛد جُك٘حذِس جٗٚ ٣ٛف جُط٤ْٔ ذٌَ ٓح ُٚ ؿرحٌ ؟ سؤال 

 ن ذح٤ُىٗؼْ ال ذى ٖٓ ؿرحٌ ٣ؼِ

ك٢ جٍُٔجًُ جُطؿح٣ٌس ػحوز ٣ٞؾى ٌٓحٕ ُِٛالز ك٢ ج٣ُحذن جُٓل٢ِ ٝ  سؤال

جُكٔحٓحش ك٢ ج٣ُحذن جُؼ١ِٞ ٝ ٛ٘حى ؿ٤ٍ ٤ِٖٔٓٓ ٣ٗحٛىٝٗ٘ح ٗطٞٞأ ك٤٘ظٍٕٝ ئ٤ُ٘ح 

ٗظٍز جْطـٍجخ كرؼٝ جُ٘حِ ٣ٓطػوِٕٞ جًُٛحخ ُِكٔحٓحش كٔح قٌْ جُٛالز ؟ ٚالز 

٣ٗٞكٞى ذطط٠ٞٞ ؟! ٝ جُٛالز جػظْ ذح٢ِس ، ػ٘ىى قٔحٓحش ٝ ضٓطك٢ ٖٓ جُ٘حِ 

جُوٍذحش ػ٘ى جهلل ػُ ٝ ؾَ ضٓطك٢ ٖٓ ػرحوز جهلل ! ضٓطك٢ ٖٓ جُٛالز ! جػطُ ذى٣٘ي 

٣ح جن٢ _ ٢رؼح ٖٓ كؼَ ًٛج كٛالضٚ ذح٢ِس ه٣ؼح ٝ آغْ ذؼىز أ٤ٖحء ، ضًٍي جُٞٞٞء 

 ، جُٛالز ذىٕٝ ٢ٜحٌز ٍٖػ٤س ، جٗٚ ٣ٓطك٢ ٖٓ جظٜحٌ و٣٘ٚ 

 جُؼٛحك٤ٍ ػ٠ِ جُٓؿحو ٗؿّ ؟ ٖٓ ػحتٗس َٛ ذٍجَ  سؤال

ٓح ٣إًَ ُكٔٚ ٝ ٓ٘ٚ جُؼٛحك٤ٍ كرُٞٚ ٝ ذٍجَٙ ٢حٍٛ ٣ؼ٢٘ ٣ُجٍ ٖٓ ذحخ جُ٘ظحكس ٝ 

 ٞخ جٍُٗػ٢ ك٢ جُط٤ٜ٣ٍ ؾ٤ُّ ٖٓ ذحخ جُٞ

  ٖٓ ض٤ْٔ ُِكىظ جالًرٍ غْ جقىظ قىغح جٚـٍ َٛ ٣ُِٓٚ جػحوز جُط٤ْٔ ؟ سؤال

جنٍٟ ْإجٍ ،، أْٔحء ٕٓ ٣ُِٓٚ ُألٚـٍ كو١ ٛٞ جالًرٍ نال٘ جال ُٞ جؾ٘د ٍٓٙ  

كٜٔٚ ٓٓحُس جُهق ؟ ُٗع جُهق ٣٘وٝ جُٞٞٞء الٕ ٓح ٗوٝ جُٞٞٞء كًٌُي ٣٘وٝ 

 جُط٤ْٔ 



ٟٓكي ٣ٖٞٚ ،،، ُٞ جؿٔٝ ػ٤٘ٚ قط٠ ال ٣ٍٟ جُٔحء ٝ جٕ ٝؾى قط٠ ال  سؤال

 ٣ؼ٤ى جُٛالز ، َٛ ػ٤ِٚ ٤ٖة ؟ 

الجججج ، جُؼرٍز ذحُظٖ جُر٤ٖ ن٣إٙ ٣ؼ٢٘ ُٞ ٓـٔٝ ػ٤٘ي ٝ ذؼى جُٛالز ػٍكص جٕ 

 جُٔحء ًحٕ ٓٞؾٞو ك٢ جُٛالز ،، ج٣ٚ ٣ؼ٢٘ ٓـٔٝ ػ٤٘ي ؟! جٗص هحوٌ ػ٠ِ جالْطؼٔحٍ 

 ٞذس ك٢ جقٟحٌ جُطٍجخ ؟ؼ٣ٞؾى ٚ سؤال

 حٌز ٝ ٌْٞ جُرٌِٞٗس نالف٤ُ٤ٚ ؟! جُى٤ٗح ٤ِٓحٗٚ ضٍجخ جُطٍجخ ٓح٢ُ جُى٤ٗح ع جُٓ 

 جٍَُٓ ٕٓ ٓطٞكٍ

َٛ ٣ٛف جٕ ٗوٍٞ جٕ جَٛ جُرالو جُٓحق٤ِس ال ٣ط٤ٔٔٞج ُؼىّ ضٌٛٞ كوى جُٔحء ؟  سؤال

ػٔٞٓح جيج ً٘ص ك٢ ذِى ك٤ٚ ذكٍ ك٤ٚ ٍٜٗ ك٤ٚ ذثٍ جٝ ضرحع ك٤ٚ جُٔحء كطٌٛٞ كوى جُٔحء 

ٚؼد جُٔحء ٕٓ ػ٘ىى ك٢ جُر٤ص ٛطاله٢ ك٢ جُٔٓؿى جٝ ٛطٗط١ٍ ٓحء جالٍٓ ٤ُّ 

ٕ ضكَٛ ػ٠ِ جُٔحء ذٌَ ُْٜٞس ٕٓ ٓؼوٍٞ ٝجقى ْحًٖ ذؿٞجٌ ًحُٓحذن كطٓط٤٣غ ج

٣ٍ ٓػال جُركٍ ك٢ ًَ ٌٓحٕ ُٞ نٍؾص ذح٤ُٓحٌز هجُركٍ ك٢ ٓى٣٘س ْحق٤ِس ،، جٗح ك٢ 

وهحتن جٓح٢ٓ جُركٍ ك٤ٌق جض٤ْٔ ؟! وٙ ُٞ كٍٜ جٕ ٓل٤ٕ ٓحء ٣رحع ٝ ال ٤ٖة  ٗجٝ  ٖ

  جُٔٓأُس ٤ُٓص ذحُطٓحَٛ ج١ًُ ٣لؼِٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘حِ الٕ

؟ هحٍ ك٢ ًٗق جُٔوىٌجش ٣ٛف جُط٤ْٔ ذطٍجخ ٝال ٣ٛف جُط٤ْٔ ذحٌُ٘ٞز  ؤالس 

جٌُ٘ٞز ًٛٙ ٢ٛ ٍٞخ ٖٓ جالوٛحٕ جُط٢ ًحٗٞج ٣ٓطؼِٜٔٞٗح هى٣ٔح الَجُس جُٗؼٍ ضٗرٚ 

   ج٣ٌٍُٔحش جُط٢ ضٓطؼَٔ جالٕ الَجُس جُٗؼٍ ٌُٜ٘ح ًحٗص ٖٓ جقؿحٌ كال ٣ٛف جُط٤ْٔ ذٜح 

 ؟ ٢ٔ٘ح ػ٠ِ ضكو٤ن ٍٖـ جُٔ٘ط٠ٜ سؤال

 َٔ ٓٓطٍٔ ٌُٖ ٗٓحٍ جهلل جالػحٗس جوػ٤ِ٘ح جُكٔىهلل جُؼ 

 ؟ ػ٘ى١ جهطٍجـ ٓحٌج٣ي جٕ ض٣رغ ٍٖـ ذٖ ٌؾد ذطؼ٤ِوٌْ **

  جهطٍـ ػ٢ِ جقى جالكحَٞ يُي ٌُٖٝ ال جؾى ٝهص

 ػ٘ى ٝؾٞخ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُط٤ْٔ ٝجُٞٞٞء ٓػال؟ ٓٓحُس جُهق ؤالس 

 هِ٘ح جٕ نِغ جُهل٤ٖ ٣٘وٝ جُٞٞٞء ٣ٝر٣َ جُط٤ْٔ ج٣ٟح  

 ال؟    َٛ ٣٘لم ك٢ ٣ى٣ٚ ذؼى جٍُٟخ ٝهرَ جُٔٓف  ؤالس



ذؼٝ جالنٞز ك٢ جُؿ٤ٕ ك٢ ٍٓٛ ٣ولٕٞ ك٢ أٌٜ ج٣ُحذٌٞ ك٢ جُٔؼٌٍٓ  سؤال 

قط٠ ٣هٍؼ ٝهص جُظٍٜ كَٜ ُْٜ جُط٤ْٔ الْٜٗ ٣ٔ٘ؼٕٞ ٖٓ جًُٛحخ ُِٞٞٞء ٝجيج يٛد 

 جقىْٛ ٤ْٓؿٖ ٣ٝٞهغ يُي ك٢ ٖٜحوضٚ ٝهص جُىكؼس 

ك٤ٜح جًٍجٙ ػٖ جُٛالز ك٢ جُٞهص ٗؼْ ق٤٘ثً ُٚ جٕ ٣ؿٔغ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جالقٞجٍ جُط٢ 

ذ٤ٖ جُظٍٜ ٝجُؼٍٛ ذٞٞٞء ٝجقى . ًٛٙ ٖٓ جالػًجٌ جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؿٔغ ك٤ٜح جُظٍٜ 

ٝجُؼٍٛ ٓؼح ٝجُٔـٍخ ٝجُؼٗحء ٓؼح جٓح جٕ ًحٕ ُٖ ٣طٌٖٔ ٖٓ جُٞٞٞء ٝهص جُظٍٜ 

٣ؿى ٓح٣طْٔ ذٚ  ٝالٝهص جُؼٍٛ ٤ْٝظَ ٝجهلح جُٜ٘حٌ ًِٚ ق٤٘ثً ٣ط٤ْٔ ٢ِٛ٣ٝ ٝجٕ ُْ

 كٜٞ ًلحهى ج٣ٌٜٞ٣ُٖ ذٔؼ٠٘ ٣لؼَ ٓح٣ٓط٤٣غ كؼِٚ 

٣وٍٞ جذ٘ط٢ ٝؾٜٜح ك٤ٚ جؾُجء ٓكٍٝهس ٝضىٖٛ ٣ًٍْ ذحْطٍٔجٌ ٓح ج٤ُس ؿَٓ  سؤال

 جُٞؾٚ ُِٞٞٞء 

ضـَٓ جُؿُء جُٛك٤ف ٖٓ ٝؾٜٜح ٝضٔٓف ػ٠ِ جُرحه٢ ٝجٕ ًحٕ جُٔٓف ج٣ٟح ٣ٍٟ 

طٍجخ ج٣ٟح ٣ٍٟ ٝال٣٘لغ جٕ ضوٍذٚ ق٤٘ثً ضط٤ْٔ ذىال ػٖ جْطؼٔحٍ جُٔحء كإ ًحٕ جُ

ٝؾٜٜح ك٢ٜ ًلحهى ج٣ٌٜٞ٣ُٖ ْطط٤ْٔ ك٢ ًلٜح كو١ ٝض٢ِٛ ًلحهى ج٣ٌٜٞ٣ُٖ ٝٗٓحٍ 

 جهلل جٕ ٣ٗل٤ٜح 

 ضوٍٞ كحٕ ًحٕ ج٣ٌٍُْ ٣ىٖٛ ذٚ جُٞؾٚ ًِٚ **

ٗلّ جالؾحذس ٓحوجّ ج٣ُر٤د هحٍ الضوٍذ٤ٚ ٓحء قط٠ جُٔٓف كالضوٍذ٤ٚ كحٕ هحٍ ُٜح 

 هحٍ ال ك٢ٜ ًلحهى ج٣ٌٜٞ٣ُٖ ج٣ُر٤د ذحُٔٓف ٓٓكص ٝجٕ 

 جّ ٣ٌٖٔ جٕ ضطٞٞح جٝال غْ ضىٖٛ **

جيج ٣٘لغ جٕ ضطٞٞح كالَّ جٕ ضطٞٞحٝال٣ٓو١ ػٜ٘ح جُٞٞٞءٌُٖ ُٞ ٢ٛ ٝٞؼص 

ج٣ٌٍُْ ٝال٣٘لغ جٕ ضوٍذٚ ٓحء جٝ ض٣ُِٚ ك٢ٜ ٓؼًٌٝز ٌُٖ جٕ ًحٕ ٣٘لغ جٕ ضطٞٞح هرَ 

 ٝٞغ ج٣ٌٍُْ كالَّ ضطٞٞح 

   ذرالْطٍ ٓػال غْ ضٔٓف ػ٤ِٚ  ٣٘لغ جٕ ضٟغ ج٣ٌٍُْ غْ ضـ٤٣ٚ**

ٗؼْ ٝضٔٓف ػ٠ِ ًٛج جُرالْطٍ ٣ؼ٢٘ ذكٓد ٓحضٓط٤٣غ كؼِٚ جٕ جْط٣حػص جُٞٞٞء 

 ضطٞٞح جٝ جُٔٓف كطٔٓف جٝ جُط٤ْٔ ذحُطٍجخ ًٌٝٛج 

 ًَ ٚالز جّ ٝٞٞء جُٛرحـ كو١ **



ًَ ٚالز ُٞ جْط٣حػص كحٕ ُْ ضٓط٣غ جٕ ض٣َُ ج٣ٌٍُْ ًَ ٚالز ٝالذى ٖٓ ٝؾٞو 

ج٣ٌٍُْ ٓىز ٣ٞ٢ِس ٝال٣٘لغ جٕ ض٣ُِٚ ًَ ٚالز ٣رو٠ ضطٞٞح ك٢ جٍٝ ج٤ُّٞ ػ٘ى ٚالز 

 جُٛرف ٝضٔٓف ك٢ ذحه٢ ج٤ُّٞ ػ٠ِ ٝؾٜٜح ك٢ ذو٤س جُِٛٞجش ٓٓف ٤ُّٝ ؿَٓ 

١ ال٣ٌل٢ ؾ٤ٔغ ج٣ُٜحٌز َٛ ١ٞ٘٣ ذحُ٘ٓرس ُِط٤ْٔ ذؼى جْطهىجّ ؾ٤ٔغ جُٔحء جًُ سؤال

 ؟٢ٔٓ٣ٝ جّ ضؿُأٙ ٤ٗس ٝض٤ٔٓس جُٞٞٞء 

الذى جٕ ١ٞ٘٣ ٢ٔٓ٣ٝ الٕ جُط٤ْٔ ًٛٙ ٚلطٚ ١ٞ٘٣ جُط٤ْٔ ػٖ ًٛج جُؿُء ٖٓ جػٟحتٚ 

 ج١ًُ ك٤ٚ ؾٍـ جٝ ج١ًُ ُْ ٣ٌل٢ جُٔحء ُٚ ٢ٔٓ٣ٝ ٣ٝط٤ْٔ 

٤ٟن جٝ جٌؾٞ جُط٤ٞٞف ذحُطل٤َٛ ُكٌْ ٚالز جٍُٔجز ك٢ ذ٤طٜح ذحُر٣ِٕ٘ٞ جُ سؤال

  ؟جُٔالذّ ج٤ُٟوس ذٌَٗ ػحّ

جؾر٘ح ػ٠ِ ًٛج جُٓإجٍ ٝقِٛص ن٘حهس ًحُؼحوز ك٢ جُل٤ٓرٞى ٝه٣ٞف ٖٓ جالْي 

ٝنالكٚ الٗ٘ح ٗؼ٤ٕ ك٢ َٖٓ ؾَٜ ضوٍٞ جُٗة ٝضلِٛٚ ٝضٞٞكٚ ٝالكحتىز الٕ ٛ٘حى 

ٖٓ ٣ٌٍٛي ك٤طٍذٙ ذي قط٠ جٕ هِص ج١ ٖة ٤ْؼطٍٕٞٞ ٝك٢ ٗحِ ٕٓ كحٛٔس 

ٞز جالذحهلل هِ٘ح جٕ ٚالز جٍُٔجز ٝجٍُؾَ ًًُي ك٢ غٞخ ٤ٞن ًٝٛج هىٌٗح ٝالقٍٞ ٝاله

٣ٓطٍ ػٌٞضٚ جٝ ػٌٞضٜح ٚك٤كس ذحضلحم جًُٔجٛد جالٌذؼس جٕ جُٞجؾد ك٢ جُٛالز جٕ 

ضٓطٍ ُٕٞ جُرٍٗز القؿْ جالػٟحء ٝٛٞ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جًُٔجٛد جالٌذؼس 

ال ٝجالٍٓ ذالنالف ذ٤ٖ جالتٔس جالٌذؼس ٝال ؾٌٜٔٞ جُؼِٔحء ال٣ٌحو ٣ٞؾى نالف جٚ

٣ٌحو ٣ٌٕٞ جؾٔحع جٗٔح جال٠ُٝ ٝجالكَٟ ٢ٛٝ ٓٓحُس ٌٜٓٗٞز كِٛ٘حٛح ك٢ جُلطٟٞ هرَ 

يُي جٕ جُٛالز ٚك٤كس ٝجال٠ُٝ جٕ ضِرّ ٝجْؼح ٝهِص ك٢ ٗلّ جُلطٟٞ ٝجٓح نٍٝؼ 

جٍُٔجزج٠ُ جٍُؾحٍ ض٢ٗٔ ك٢ جُٗحٌع ذحُر٣ِٕ٘ٞ ج٤ُٟن كال ٣ؿَٞ كٛالز جٍُٔجز ك٢ 

ح جال جُٞؾٚ ػ٘ى جُك٘حذِس ٝجُٞؾٚ ٝجٌُل٤ٖ ػ٘ى جُر٣ِٕ٘ٞ ذ٠ٍٗ ْطٍ ؾ٤ٔغ ذىٜٗ

جُؿٌٜٔٞ ٝضِرّ ٍٖجخ كحُٛالز ٚك٤كس ٌُٖٝ ٌٍٓٝٙ جٕ ض٢ِٛ ك٢ جُر٣ِٕ٘ٞ ذًٜٙ 

جُٛلس ٗؼْ ٌٍٓٝٙ ٌُٖ جُٛالز ٚك٤كس ٌُٖ نٍٝؾٜح ٖٓ ذ٤طٜح ض٢ٗٔ ك٢ ١ْٝ 

جٍُؾحٍ جالؾحٗد ذحُر٣ِٕ٘ٞ ج٤ُٟن ال٣ؿَٞ الٕ ْطٍ جُؼٌٞز جٓحّ جٍُؾحٍ ٣ِٓٞخ ك٤ٚ 

قؿْ جُؼٟٞ جٗٔح ك٢ جُٛالز ٣ِٓٞخ ْطٍ ُٕٞ جُرٍٗز )٣ِٓٞخ ك٤ٚ ج١ ٝجؾد  ْطٍ

( ًِٝٔح ًحٕ جْٝغ ًحٕ جكَٟ ٝجُٔٓحُس الضكطحؼ ن٘حهحش ك٢ٜ ٓؼٍٝكس ػ٘ى جُؼِٔحء 

٤ُٓص ٤ٖثح ؾى٣ىج جٝ نل٤ح ٌُٖ ًٔح هِص ٗكٖ ٗؼ٤ٕ ك٢ َٓحٕ ٚؼد ٝجهلل جُٔٓطؼحٕ . 



ضرحع جًُٔٛد جُٞجقى ك٢ ًَ هحٍ ج٤ُٗم ذٖ ػػ٤ٔ٤ٖ ٌقٔٚ جهلل ال٣ؿَٞ ج سؤال

 ؟جالٌٓٞ

٠ِٚ ػ٠ِ جُ٘ر٢ "٠ِٚ جهلل ػ٤ِٚ ِْْٝ" كوى ضٌِٔ٘ح ػٖ جُطًٔٛد ػ٘ى ٍٖـ ٓٓحُس ذٖ 

ٌؾد ٝػ٘ىى وٌِٝ جُٔىنَ ج٠ُ ػِّٞ جُلوٚ جْطٔغ ج٤ُٜح جٕ جهط٘ؼص جهط٘ؼص ٝجٕ ُْ 

 ضوط٘غ كِٓص ٓؿرٍج ػ٠ِ ْٔحػ٢ ٝجُى٤ٗح ِْٜس

 ؟ٍؼ ٓ٘ٚ قٍكحٕ َٛ جػ٤ى جُٛالزؽ ٝنٝض٘ك٘ جالٓحّ ٠ِٚ ذ٘ح جُؼٗحء سؤال

جٕ ًحٗص جُ٘ك٘ك٘س ذال قحؾس ٝذحٕ ٓ٘ٚ قٍكحٕ كحُٛالز ذح٢ِس جٓح جٕ جقطحؼ ج٠ُ يُي 

 كحُٛالز ٚك٤كس 

 ؟ٌؾَ ٌٞغ ٖٓ جٍٓجز غالظ ٍٓجش ٣ٍ٣ٝى جٕ ٣طُٝؼ جذ٘طٜح  سؤال

ًٛٙ ٓٓحُس ٜٓٔس ػ٘ى جُك٘حذِس ٝجُٗحكؼ٤س ٢ٛ ٤ُٓص جٓٚ ٖٓ جٍُٞحع الْٜٗ ٣ٗط٢ٍٕٞ 

ٌٞؼحش ػ٘ى جُٔح٤ٌُس ٝجالق٘حف ٢ٛ جٓٚ ٖٓ جٍُٞحع ًٝٛج نالف كو٢ٜ جُهّٔ 

٤ْطٍضد ػ٤ِٚ جٕ جكط٤ي ًك٘ر٢ِ جٝ ٖهٙ ٖحكؼ٢ ذحٗٚ ٣ؿَٞ جٕ ٣طُٝؼ جذ٘طٜح غْ 

٣حض٤ي جُك٘ل٢ ٝجُٔح٢ٌُ ٣وٍٞ ال ًٛٙ جنطٚ ًٝٛج ٌٗحـ ٓكحٌّ قٍجّ ٝٛٞ ُٞ جػطوى 

ٚ ًٝٛج جُهالف جُلو٢ٜ جػطوحو جُؿ٘ر٢ِ جٝ جُٗحكؼ٢ ك٢ ًٛٙ جُٔٓحُس ٤ُّ قٍجّ ػ٤ِ

ج١ًُ ضٌِٔ٘ح ػ٤ِٚ جّٓ ك٢ جُٔو٣غ جٗٚ ال جٌٗحٌ ك٢ ٓٓحتَ جُهالف جٗظٍ ج٠ُ ج٣ٖ 

ضَٛ ٓٓحتِٚ؟ ج٠ُ جٌُ٘حـ قط٠ َٛ ٢ٛ جنطي جّ ال ٣ٝ٘ر٢٘ ػ٤ِٚ َٛ ٣ؿَٞ جُُٝجؼ 

ٜٓ٘ح جّ ال ٝجالٌٓٞ ض٤ٍٓ ٝال جقى ٤ٍٓ٣ي ذحُُٗح جٝ ٣و٤ْ ػ٤ِي جُكى الٕ جُٔٓحُس 

 نالك٤س

 ؟جُٔٛىٌ جالْح٢ْ ج١ًُ ضٓطو٢ ٓ٘ٚ جٌجء جًُٔٛد جُك٘ر٢ِٓح  سؤال

جٌُطحخ ٝجُٓ٘س ٝجالؾٔحع ٝجُو٤حِ ٝجُٔٛحوٌ جُٔؼٍٝكس ٤ُّٝ ػ٘ىٗح جُطٌٞجز  

ٝجالٗؿ٤َ ٝجُُذٌٞ جال ٓحًحٕ ٖٓ ٍٖع ٖٓ هرِ٘ح ٛٞ ٍٖع ُ٘ح ٓحُْ ٣هحُق ٍٖػ٘ح ٝٛٞ 

 وىك٤ٚ نالف ٓؼٍٝف ٝجٓح جٕ ً٘ص ضوٛى جٌُطد كحْحٍ ْإجال ٣طٟف ذٚ ٍٓج

جٕ ًحٕ ذحُٔٓؿى ٓحء ٝال٣ٞؾى ذحُر٤ص ٝجقطؿطٚ ُِـَٓ كَٜ ٣ٛف جُط٤ْٔ غْ  سؤال

 ؟جُٛالز 



جٕ ً٘ص ضوٛى ْطىنَ جُٔٓؿى كط٤ْٔ ٝجونَ جُٔٓؿى ٝض٣ٍٜ ك٤ٚ جيج ُْ ضإي جقىج ك٢ 

 جُٔٓؿى ذحْطؼٔحٍ جُٔحء. 

جالل ٚحقد ْإجٍ جالٖحػٍز ٝجَٛ جُٓ٘س ٝجُؿٔحػسٗكٖ ٍٗٗـ كوٜح ٓحػالهس  سؤال

 ٢ٗٞ جٖؼ٣ٍح ٖٓ ػىٓٚ؟يُي ذٌ

 هِص ٍٓجٌج ُٓص جٖؼ٣ٍح ٌُٖٝ ٛد ج٢٘ٗ جٖؼ٣ٍح كِٖ ضٓٔغ ٢٘ٓ ؟  

 ؟٤ًق ٗكٍٟ جُطٍجخ ك٢ جُط٤ْٔ سؤال

ْطؿى ضٍجذح ك٢ جُٗٞجٌع ٝػ٠ِ جُؿىجٌٕ ٝػ٠ِ ج٤ُٓحٌجش جُطٍجخ ٤ُّ ٤ٖثح ٗحوٌج  

 ٗؼْ ؾ٤ى ؟    َٛ ٓطٖ و٤َُ ج٣ُحُد ؾ٤ى ُِكلظ  سؤال

 ؟ ٓحيج ٗلؼَ ٓغ ٞؼق جالٗطٍٗص  سؤال

 جُطٓؿ٤الش ضٍكغ ٝجْٔؼٞج جُطٓؿ٤َ جٕ كحضٌْ ٖة 

 ال٣ؿَٞ ؟  ٓحقٌْ ج٣ىجع جُٔحٍ ك٢ جُر٘ٞى جٍُذ٣ٞس  سؤال

جٗط٠ٜ جْحٍ جهلل ٢ُ ٌُْٝ ػِٔح ٗحكؼح ٝػٔال ٚحُكحٍ ٝؾُجًْ جهلل ن٤ٍج ػ٠ِ قٖٓ 

 جْطٔحػٌْ ٠ِٚٝ جهلل ِْْٝ ػ٠ِ ٗر٤٘ح ٓكٔى

 

 


